
Nuorten kesätyöhaku on nyt 2019  
Kesätyöhakemuksessa on hyvä tulla esille mm. 

 henkilötiedot ja yhteystiedot; nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, sähköposti 

 mitä paikkaa haet ja miksi juuri sinut tulisi valita 

 koulu tai opiskelupaikka, kielitaito 

 aiempi työkokemus ja työnantajat. 

Hakemuksessa on lisäksi hyvä kertoa lyhyesti itsestä ja avata myös, millaisen 

työntekijän yhdistys sinusta saisi. 

ALLA MUUTAMIA KESÄTYÖPAIKKOJA: 

 
KESÄKAHVILA MYYJÄ (1 kpl) on OP:n tukema #kesäduuniOPnpiikkiin 

Hae kesäkahvila myyjäksi (jos olet 15 v. (1.6.2019 täyttänyt) ja alle 18 v. (ennen 9.8.2019) 

Tee vapaamuotoinen hakemus, lähetä se suoraan yhdistykselle  

mari.halinen@selkie.fi 
 

 Voit halutessasi hakea useampaa työtä kampanjamme kautta, mutta työllistyä 
vain yhteen tuettuun kesätyöhön. 

 Hakemusten tulee olla perillä viimeistään to 18.4.2019 klo 24. 
https://www.op.fi/web/op-pohjois-karjala/-/kesaduuni-op-n-piikkiin-nuorten-haku-18-3-18-4-2019 

HAE NYT #kesäduuniOPnpiikkiin 

KESÄKAHVILA MYYJÄ (4 kpl) on Kontiolahden kunnan tukema 

#kesäduuniKontiolahti 

Hae kesäkahvila myyjäksi Kontiolahden tukemia kesätyöpaikkoja 4 kpl, jos olet 16 vuotta täyttänyt 

ja koululainen tai opiskelija sekä kontiolahtelainen 

Tee vapaamuotoinen hakemus, lähetä se suoraan yhdistykselle  
mari.halinen@selkie.fi 

 
 Voit halutessasi hakea useampaa työtä, mutta vain työllistyä yhteen kunnan 

tukemaan kesätyöhön (kunnan työyksikköön tai muu työnantaja tai 
kesäyrittäjä). 

 Hakemusten tulee olla perillä viimeistään to 18.4.2019 klo 24. 
http://www.kontiolahti.fi/documents/364530/3058624/Yritysten+kes%C3%A4ty%C3%B6t+2019.pdf/7489
9953-94b5-9bb5-a4e0-41f0b58cde1a 
HAE NYT #kesäduuniKontiolahti 
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KESÄKAHVILA MYYJÄ (2 kpl) on Joensuun Seudun Leader ry tukema 

#kesätyöJoensuunSeudunLeader 

Hae kesäkahvila myyjäksi Joensuun Seudun Leaderin tukemia kesätyöpaikkoja 2 kpl, jos olet 15-

18 vuotias. 

Tee vapaamuotoinen hakemus, lähetä se suoraan yhdistykselle  
mari.halinen@selkie.fi 

 

 Hakemusten tulee olla perillä viimeistään ti 30.4.2019 klo 24. 
 

 
KESÄKAHVILA MYYJIÄ (X kpl) on paikaillisten yhdistyksien ja yrityksien tukemia 

#kesätyöKesäkahvilaVellikellotuetaanyhdessä 

Hae kesäkahvila myyjäksi paikallisten yhdistyksien ja yrityksien tukemat kesätyöpaikat 

(kappalemäärä vielä auki), jos olet 14-17 vuotias. 

Tee vapaamuotoinen hakemus, lähetä se suoraan yhdistykselle  

mari.halinen@selkie.fi 

 
 Hakemusten tulee olla perillä viimeistään ti 30.4.2019 klo 24. 

100 prosenttia. Yhdistykset voivat hakea tukea vähintään 600 euroa ja enintään 1200 euroa, eli 

yhtä tai kahta nuorta kohti. Tuki maksetaan jälkikäteen 

KESÄKERHONVETÄJÄ (2 kpl) on Kontiolahden kunnan tukema 

#kesäduuniKontiolahti 

Hae kesäkerhonvetäjäksi Kontiolahden tukemia kesätyöpaikkoja 2 kpl, jos olet 16 vuotta täyttänyt 

ja koululainen tai opiskelija sekä kontiolahtelainen 

Tee vapaamuotoinen hakemus, lähetä se suoraan yhdistykselle  
heidi.hakola@selkie.fi 

 
 Voit halutessasi hakea useampaa työtä, mutta vain työllistyä yhteen kunnan 

tukemaan kesätyöhön (kunnan työyksikköön tai muu työnantaja tai 

kesäyrittäjä). 
 Hakemusten tulee olla perillä viimeistään ti 30.4.2019 klo 24. 

 
http://www.kontiolahti.fi/documents/364530/3058624/Yritysten+kes%C3%A4ty%C3%B6t+2019.pdf/7489
9953-94b5-9bb5-a4e0-41f0b58cde1a 
HAE NYT #kesäduuniKontiolahti 

 

TÄÄLTÄ LÖYDÄT KONTIOLAHDEN KUNNAN OMAT KESÄTYÖPAIKAT HAKUAIKA 18.3-

12.4.2019 HAE NYT 

http://www.kontiolahti.fi/documents/364530/3811107/Kunnan+kes%C3%A4ty%C3%B6t+2019.pdf/443261f8-dfd5-

c1c2-a2de-81e499e41bef 
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