YSIT TÖIHIN

KESÄTYÖT

MIKSI KESÄTÖIHIN
- Oppimista työelämän tavoille
- Hyväksiluku opintoihin
- Hyötyä tulevaan työelämään
- Mahdollisuus tienata omaa
rahaa
- keskisuomalainen tavoite:
kesätyö mahdollisimman
monelle peruskoulun
päättävälle

ESITTÄYTYMINEN JA
ULKOINEN OLEMUS
- Puhelinkeskustelun
valmistelu, hymy kuuluu
puhelimessa
- Silmät, hymy, kättely (ei
välttämätön korona-aikana
- Työpaikalla vieraillessa/
työhaastattelussa siisti
olemus; vaatteet hiukset,
korut, ketjut

MITEN LÖYTÄÄ KESÄTYÖ
- Etsi kesätyötä aktiivisesti
viimeistään maaliskuun aikana
- Yritysten ja julkisten työnantajien
nettihakemukset
- Varmista kesätyöpaikan sijainti ja
kulkuyhteydet, että pääset
kulkemaan
- Tutut yritykset, vanhemmat ja
ystävät, naapurit, oman
asuinalueen kaupat, teollisuus,
mansikkamaat, puutarhat...

TYÖELÄMÄN
PELISÄÄNNÖT
- Työaika, työvaatteet ja kengät, työkaverit, lounas- ja
kahvitauot, ei puhelimen
käyttöä työpäivänä
- Ohjeiden ja sääntöjen
noudattaminen, neuvojen
kysyminen, oma-aloitteisuus
- Sairastuminen,
myöhästyminen ja niistä
ilmoittaminen
- Työpaikan ohjaajan
puhelinnumeron tallentaminen
omaan puhelimeen

TYÖHAKEMUS JA HAASTATTELU
- Hakemusmallit ym.
hyödyllistä tietoa netissä
- Ansioluettelo (=CV=
curriculum vitae)
- Valmistaudu haastatteluun:
pyydä esim. kaveria tai
perheenjäsentä
haastattelemaan sinua
ennakkoon

TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA
TIENAA – MALLI
- 2 viikon (=10 päivän) kesätyö
- Vakituisen työntekijän /
vanhemman kesätyöntekijän
apuna
- Jos työ jatkuu pidempään,
tarvitaan alan työehtosopimus
(kysy lisää työnantajalta tai
Kesätyötoimistosta!)
- Verokortti ja pankkitilin numero
- Palkkalaskelma (selvitys palkan
ja lomakorvausten määrästä,
yhteensä n. 370 €)

YSIT TÖIHIN

KESÄTYÖT

NUOREN TYÖNTEKIJÄN
OIKEUTESI
TURVALLISUUS JA
- Kirjallinen työsopimus
- Työtodistus; pyydä työtodistus
TYÖSUOJELU
viimeisenä työpäivänä. Työtodistuksen
-Laki nuorista työntekijöistä
voi pyytää vielä 5 vuotta työn
(998/1993)
loppumisen jälkeen.
-Asetus nuorille työntekijöille - Ohjaus ja perehdytys työtehtäviin – ei
erityisen haitallisista ja
vielä itsenäistä vastuuta
vaarallisista töistä (128/2002)
- Juttele työpäivistäsi/ -tehtävistäsi
kotona vanhempiesi kanssa

LISÄTIETOJA JA
APUA KESÄTYÖN
LÖYTÄMISEEN
Jos sinulla on haasteita löytää
kesätyöpaikka tai haluat apua
yrityksen perustamisessa, ota
yhteyttä 4H:n kesätyötoimistoon,
autamme mielellämme!
Karstula-Kyyjärven 4H-yhdistys
Essi: karstula-kyyjarvi@4h.fi
044 059 6621
Salla: salla.kinnunen@4h.fi
040 565 3617

4H-YRITTÄJYYS
- Perusta oma 4H-yritys ja
tienaa 50-8000€!
- Mikä on sinun vahvuutesi:
Lastenhoito, leipominen,
pihatyöt, marjojen
kerääminen, maalaaminen…?
- Oman osaamisesi avulla
pystyt työllistämään itsesi
muutamaksi päiväksi tai koko
kesäksi. Yrittäjänä sinä päätät
työaikasi!
- Yrityksen perustaminen on
helppoa ja saat siihen apua
4H-yhdistyksestäsi.
- 4H-yhdistyksellä on valmiita
yritysideoita jaossa.

