KESÄTÖITÄ?
-KYLLÄ KIITOS!
Kesätyöseteli?
Siikajoen kunta jakaa 2004-2005 syntyneille nuorille kesätyösetelit, jolla nuori voi etsiä
itselleen kesätyöpaikan yrityksestä, yhdistyksestä, kotitaloudesta tai Siikajoen kunnalta.
Kesätyösetelin voi käyttää kesän aikana vain yhteen työpaikkaan.
Kesätyösetelin arvo on 280€, jonka työantaja saa tukena nuoren palkkaamiseen.
Kesätyöaika on 1.6.-31.8.2021, ja kestää vähintään 10 työpäivää, jonka aikana työaika on
vähintään 60 tuntia. Työstä maksetaan TES:n mukaista palkkaa.
Lue lisää osoitteesta: www.siikajoki.fi/nuorten-kesatyollistaminen
Lisätietoja: Työllisyyskoordinaattori Veera Karvonen
kesatyot@siikajoki.fi
p. 040 3156220

Kesätöihin yritykseen, tai yhdistykseen?
Kiinnostaisiko työllistyä yritykseen tai yhdistykseen? Yrityksessä tai yhdistyksessä
työskennellessäsi saat arvokasta työkokemusta ja jalkaa oveen väliin myös tulevia
kesätöitä ajatellen.
Aloita työnhakusi pikimmiten, kun saat kesätyösetelin.
Ole rohkeasti yhteydessä työnantajiin. Muista kertoa ainakin nämä: Kuka olet? Millä
asialla lähestyt? Millaisia taitoja sinulla on tai miksi sinua kiinnostaa kyseisen alan
työtehtävät?
Kerro myös kesätyösetelistä.
Sovi työnantajan kanssa kesätyöjakson ajankohta ja käytänteet.
Muista pyytää työn loputtua työtodistus!

Kesätöihin kotitalouteen?

Kotitalouksissa tehtävä työ voi olla esim. lastenhoitoa tai kodinhoito- tai pihatöitä.
Kotitalous ei kuitenkaan voi olla oma koti. Voit työllistyä esim. naapuriin tai tutulle.

Kesätöihin kunnalle?
Kunnan kesätyöpaikkoja haettaessa tulosta kunnan nettisivuilta löytyvä kesätyöhakemus
ja täytä se huolellisesti. Palauta hakemus määräaikaan mennessä.
Täytä hakemus huolellisesti: muista henkilöturvatunnus!
Hakemukseen tulee kirjoittaa kesätyösetelin numero.
Kunta työllistää jokaisen työpaikkaa hakevan nuoren.
Kunnan kahden viikon mittaiset kesätyöjaksot toteutuvat 1.6.-31.7.2021 välisenä aikana.
Mikäli saat hankittua työpaikan muualta tai yhteystietosi muuttuvat, ilmoita asiasta
välittömästi Siikajoen kuntaan kesätyövastaavalle kesatyot@siikajoki.fi tai 0403156220.
Palauta hakemus 31.3.2021 mennessä! Hakemuksia otetaan vastaan Ruukissa koulun
kansliassa ja kunnanviraston keskuksessa sekä Siikajoen kylällä Gumeruksen koulun
kansliassa.
Saat tiedon kesätyöstä kirjeellä kotiisi toukokuun aikana.

Kesätyö 4H-yrittäjänä?
Kesätyösetelillä voit saada tukea oman 4H-yrityksen perustamiseen.
4H-yhdistyksen kautta voit alkaa 4H-yrittäjäksi. Yrityksen voit ideoida itse ja voit käyttää
työssä esim. omia harrastuksia, mielenkiinnon kohteitasi ja taitojasi hyväksi. Voit
vaikkapa myydä valmistamiasi tuotteita. 4H-yrittäjänä voit tehdä palveluksia
kotitalouksiin esim. lastenhoitoa tai kodinhoito- tai pihatöitä. 4H-yrittäjyyden kautta voit
tehdä töitä myös omassa kodissa.
4H-yrittäjyydestä saat lisätietoa 4H:n toiminnanjohtaja Sannalta
siikajoki@4h.fi
p. 040 5279295

Apua työnhakuun?
Apua työnhakuun sekä työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamiseen saat etsivä
nuorisotyöntekijä Jennalta.
jenna.niemela@siikajoki.fi

p. 040 3156243

TSEMPPIÄ TYÖNHAKUUN!

