LAAJASALO-DEGERÖ SEURA RY HAKEE TAPAHTUMA- JA
TOIMINTAKOORDINAATTORIA LAAJASALON YLISTALOON
Lähde kehittämään merellisen Helsingin nopeimmin kasvavan kaupunginosan ja sen alueiden Yliskylän,
Tullisaaren, Hevossalmen, Jollaksen ja uuden Kruunuvuorenrannan asukasyhteistyötä.
Laajasalo-Degerö Seura ry on vuonna 1966 perustettu perinteikäs alueyhdistys, jonka tavoitteena on edistää
Laajasalon asukkaiden viihtyisyyttä, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Seuran kotitalo on vuonna 1804 rakennettu
Ylistalo, jonka Seura pelasti purkamiselta 1970-luvun alussa.

Vuosien varrella Ylistalo on tarjonnut tiloja

paikalliselle harrastustoiminnalle ja sen alakertaa on voinut vuokrata myös juhla- tai kokouskäyttöön. Kesäisin
Ylistalossa on toiminut alueen nuoria työllistävä taide- ja kesäkahvila Brita. Seura järjestää vuosittain erilaisia
tapahtumia, retkiä ja muita tilaisuuksia.
Laajasalon asukasmäärän nopeasti kasvaessa, haemme nyt idearikasta, oma-aloitteista ja järjestelykykyistä
tapahtuma- ja toimintakoordinaattoria, jonka tehtäviin kuuluu mm.:
•
•

•
•
•

edelleen kehittää Seuran tarjoamia tiloja ja palveluja sekä Ylistalossa että muualla alueen kaiken ikäisille
asukkaille;
rakentaa ja ylläpitää paikallisia yhteistyöverkostoja, jonka puitteissa erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia,
tilaisuuksia ja kohtaamispaikkoja sekä alueen asukkaita palvelevaa kurssi- ja harrastetoimintaa voidaan
järjestää yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa;
hallinnoida ja edelleen kehittää Brita-kesäkahvilan toimintaa;
tuottaa sekä Ylistalolla että muualla Laajasalossa järjestettäviä yhteisöllisiä tapahtumia, ml. niiden
rahoituksen selvittäminen ja hankinta;
hoitaa ja edelleen kehittää Seuran viestintää ja ylläpitää sen käyttämiä viestintäkanavia, ml. Seuran kotija Facebook sivut, My Laajasalo sovellus, Ylistalon ja Seuran toiminnan dokumentointi jne.

Työsuhde on aluksi määräaikainen vuoden 2021 loppuun asti, mutta rahoitus- ja muusta tilanteesta riippuen,
sitä voidaan jatkaa myös sen jälkeen. Päivittäinen työaika sopimuksen mukaan. Työaikaa voidaan tarvittaessa
sovittaa myös hakijan tilanteen mukaan.
Lisätietoja tehtävästä antaa Seuran johtokunnan puheenjohtaja Osmo Rantakari (osmo.rantakari@laajasalodegero.fi) tai Seuran johtokunnan jäsen Vesa Rutanen (vrutanen@kolumbus.fi).
Vapaamuotoiset

hakemukset

tulee

toimittaa

15.03.2021

mennessä

sähköpostitse

osoitteeseen:

osmo.rantakari@laajasalo-degero.fi
Hakemuksessa arvostamme:
•
•
•
•
•

näkemystä siitä, mihin suuntaan lähtisit Ylistalon ja Seuran toimintaa kehittämään ottaen huomioon
myös toiminnan taloudelliset reunaehdot;
esimerkkejä tapahtumista, tilaisuuksista ja muista toiminnoista, joita haluaisit työssäsi edistää;
kokemusta vastaavanlaisista aiemmista tehtävistä, ml. sähköisen viestinnän alustojen sisällön ylläpito ja
edelleen kehittäminen;
viestintä- ja markkinointikokemusta yleisesti sekä kokemusta mm. erilaisten yhteisöllisten
kulttuuritapahtumien järjestämisestä;
muita perusteita sille, miksi koet olevasi oikea henkilö kyseiseen tehtävään.

Tehtävän onnistuneen hoidon edellytyksenä on sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsin
kielen hyvä taito katsotaan eduksi.

