Kesätyöopas
2018

Mistä kesätöitä löytää 2018
Työnhakusivustoilta, esim.:









www.duunitori.fi  Kesätyö
www.te-palvelut.fi  avoimet työpaikat. Muista myös cv-netti.
www.monster.fi  hakusana kesätyö
https://tyopaikat.oikotie.fi/kesatyo
www.uranus.fi  kesätyöpaikka kesäksi
www.kesatyo.fi
www.avointyopaikka.fi  hakusana kesätyö
www.indeed.fi  hakusana kesätyö

Tutustu työelämään – kampanja:



http://kunkoululoppuu.fi/kesatyo/tutustu-tyoelamaan-hae-kesatoihin/
https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/kesatoita-nuorille/

Vastuullinen kesäduuni 2018, lista työnantajista jotka mukana
työllistämässä nuoria:


http://kesaduuni.org/kesatyonhakijalle/

Facebook-sivut (voit selata myös ilman kirjautumista):





Kesätyöt Jyväskylässä
Parhaat kesätyöpaikat
Vastuullinen kesäduuni
Avointyopaikka.fi

Jyväskylän Kaupungin kesätyöt


http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi/kesatyo

Jyväskylän seurakunnan kesätyöt


http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet-tyopaikat

4H kesätyöpaikat


http://jyvaskyla.4h.fi/toita/

Yritysten omilta internetsivuilta, esim.:



Keskimaa: https://www.s-kanava.fi/web/s-ryhma/avoimet-tyopaikat-etusivu
Kesko http://www.kesko.fi/tyopaikat/avoimet-tyopaikat/avoimetkesatyopaikat/







Lidl: http://tyopaikat.lidl.fi/fi/2299.htm
McDonalds: http://www.mcdonalds.fi/fi/tutustu/tyopaikat/avoimettyopaikat.html
Valmet: http://www.valmet.com/fi/valmet-yrityksena/ura-valmetilla/tehdaanyhdessa/kesatyopaikat/
ISS: http://www.fi.issworld.com/tyopaikat-career/avoimet-tyopaikkamme
Sonera: https://www.sonera.fi/tyopaikat/kesatyot-ja-opiskelijat

…. JA MONIA, MONIA MUITA YRITYKSIÄ! Kysy vinkkejä tutuilta (ja tuntemattomilta)!

Rekrytointi- / henkilöstöyritysten kautta. Esim.









www.adecco.fi
www.eilakaisla.fi
www.go-on.fi
www.manpower.fi
www.opteam.fi
www.staffpoint.fi
www.vmp.fi
www.nordic.fi

Voit ottaa myös suoraan yhteyttä mielenkiintoiseen työnantajaan /
työpaikkaan avoimella työhakemuksella. Työnantajien ja yritysten
yhteystietoja löytyy yrityshakemistoista, kuten:




www.finder.fi
www.fonecta.fi
www.suomenyrityshaku.fi

Lisäksi kesätöitä kannattaa kysellä tutuilta, sukulaisilta ja kavereilta.
Kesätyöpaikkoja voi löytyä erilaisilta rekrytointimessuilta.

Yleistä kesätyötietoa
-

Te-palveluiden info kesätöistä:
www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/toihin/kesatyot/index.html

-

Kesäduunarin-info (toukokuu-elokuu 2018): http://www.kesaduunari.fi ,
puhelinnumero: 0800 179279

-

Googleta ”työhakemusmalli”, ”cv malli” ja ”vinkkejä työhaastatteluun”, esimerkkejä
ja ohjeita hakemuksen tekoon ja työhaastatteluun valmistautumiseen löytyy paljon.

-

Te-toimiston Työlinja-palvelu puh. 0295 020 700

Osaamissanat
Osaamissanat kuvaavat opittuja taitoja, eli kertovat, mitä
osaat ja mitä voit oppia ja kehittää
Aloitteellisuus ja aloitteen

Johtamiskyky

tekeminen

Joukkuehengen kohottaminen

Ajankäytön hallinta

Järjestäminen (hyllyjen, tilojen,

Analysoiminen (tiedon

varastojen, tavaroiden)

eritteleminen, havaintojen

Keskittymiskyky

tekeminen ja tulkinta)

Keskustelutaito

Arkistoiminen (mapitus, atk-

Kielitaito

pohjainen arkistointi)

Kirjoittaminen

Arvioiminen (kustannusten,

Kokeileminen

mittasuhteiden, ajankäytön,

Kokonaisuuksien hahmottaminen

tuloksen)

Kokoustaidot

Asiakaspalvelutaito

Korjaaminen (koneet, esineet)

Asioiden ennakointi

Kouluttaminen

Asioiden luokittelu

Kuunteleminen

Atk-, media- ja digitaidot

Kyseenalaistaminen

Ensiaputaidot

Käsitteiden ja kielen tulkitseminen

Esiintyminen

Laskeminen

Havainnoiminen (ihmisten,

Luominen (taiteen, uusien ajatusten

ilmiöiden tai muu työn

tai keksintöjen)

onnistumiseen liittyvä havainnointi)

Markkinoiminen (kertomalla,

Huolellisuus

myymällä, s-postitse, somessa)

Ihmisten auttaminen

Matemaattisuus

Inspirointi ja innostaminen

Mielikuvituksen käyttö

Itsenäinen työskentely

Systemaattisuus= Tarkasti
ja säntillisesti tekeminen
Tavoitteiden asettaminen
Tehtävien toteutus
ja loppuun asti tekeminen
Tekniset taidot
Tiedon kerääminen,
analysointi, tuottaminen
ja kokoaminen
Tiedottaminen
Tutkiminen
Vastuunotto
Verkostoituminen (kyky ja
halu tavata sekä tutustua
uusiin ihmisiin työelämässä)
Verbaalisuus (kielellisesti
lahjakas/rikas kielenkäyttö)
Viimeistely (esineen,
tuotteen, palvelun, tilanteen
loppuun asti huolella tekeminen)
Visualisointi
Yhteistyökyky
Yritteliäisyys

Vahvuuksia, jotka voivat olla
hyödynnettävissä työelämässä
Vahvuudet ovat hyviä ominaisuuksia ja luonteenpirteitä. Voit
kuvailla itseäsi työntekijänä muodostamalla vahvuussanoista
adjektiiveja (järjestelmällisyys = järjestelmällinen). Esim. Olen
erittäin järjestelmällinen, luotettava ja vastuuntuntoinen.
aloitekyky

joustavuus

avarakatseisuus

järjestelmällisyys

avoimuus

kekseliäisyys

avuliaisuus

kielellinen lahjakkuus

ennakkoluulottomuus

kilpailuhenkisyys

eloisuus

kohteliaisuus

eteenpäin pyrkivyys

kyky tarttua mahdollisuuksiin

harkitsevaisuus

kypsyys

hienotunteisuus

kyvykkyys

huolehtivaisuus

kärsivällisyys

huolellisuus

kätevyys

huomaavaisuus

käytännöllisyys

huumorintajuisuus

lainkuuliaisuus

hyväntahtoisuus

loogisuus

hyväntuulisuus

lujatahtoisuus

hätäilemättömyys

luonnollisuus

iloisuus

luotettavuus

innokkuus

luottavaisuus

itseluottamus

luovuus

itsenäisyys

maltillisuus

itsevarmuus

mielikuvitus

johdonmukaisuus

monitaitoisuus

myötätuntoisuus

tiedonhaluisuus

määrätietoisuus

tunnollisuus

neuvokkuus

uskollisuus

nokkeluus

vakuuttavuus

nopeus

vastuuntuntoisuus

oikeudenmukaisuus

välittömyys

oivaltavuus

yhteistyökykyisyys

omaperäisyys

yhteistyöhalukkuus

oppivaisuus

yksilöllisyys

optimistisuus

yritteliäisyys

perusteellisuus

ystävällisyys

pohdiskelevuus

älykkyys

puheliaisuus
päättäväisyys
rauhallisuus
realistisuus
rehellisyys
reippaus
rentous
rohkeus
sanavalmius
seurallisuus
sopeutuvuus
sosiaalisuus
spontaanius
suoruus
suunnitelmallisuus
taiteellisuus
tarkkuus
tasapainoisuus
tasapuolisuus
tehokkuus

HAKEMUSMALLI
ETUNIMI SUKUNIMI
Katuosoite
Postinumero, postitoimipaikka
Puh. 014 444 4444
Gsm. 040 123 4567
Sähköposti: asiallinen sähköpostiosoitteesi

HAKEMUS
Päivämäärä (pp.kk.vvvv)

Yritys, johon haet
Henkilö, jolle hakemuksen osoitat
Yrityksen katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka

Viittaus työpaikkailmoitukseen
HAETTAVAN TEHTÄVÄN NIMI

Hakemusteksti
Kerro ensimmäisessä kappaleessa, miksi haet kyseistä työpaikkaa, mikä
motivoi sinua ja mistä olet kiinnostunut kyseisessä työssä
Kerro toisessa kappaleessa mitä osaat, millaista kokemusta ja koulutusta
sinulla on juuri kyseistä työpaikkaa ajatellen ja miksi olisit hyvä tähän työhön.
Kolmannessa kappaleessa voit kertoa lyhyesti itsestäsi (millainen olet
ihmisenä ja esim. millaiset ryhmätyötaidot sinulla on) ja harrastuksistasi. Käytä
yleiskieltä ja pyri välttämään kirjoitusvirheitä.
Lisätietoja antaa – teksti (esim. edellisen työpaikan esimiehen nimi – kysy
ensin lupa häneltä). Tulen mielelläni –teksti

Lopputoivotus
Allekirjoitus
Oma nimesi

LIITTEET

esim. oma ansioluettelo/cv

ANSIOLUETTELO / CV-MALLI
MATTI MALLIKAS
Mallitie 15 A 3
40100 Jyväskylä
Puh. 040 123 4567
matti.mallikas@hotmail.com

ANSIOLUETTELO/CV
Päivämäärä (pp.kk.vvvv)

HENKILÖTIEDOT

Matti Mallikas, 28.6.2000, Jyväskylä

KOULUTUS

Peruskoulun päästötodistus Viitaniemen koulusta 2016

KURSSIT

Teatteritaiteen -kurssi, 100h, 2015 - 2016
Jyväskylän seudun kansalaisopisto, taiteen perusopetus
 Tutustuimme näyttelemisen perusteisiin ja toteutettiin pieni
näytelmä yleisölle.
4H-dogsitter -kurssi, 60h, Jyvässeudun 4H-yhdistys, 2015
 Sain 4H-dogsitterin oikeudet (hoitaa palkkiota vastaan
koiria ja muita lemmikkieläimiä omistajan poissa ollessa).

TYÖKOKEMUS:

2.10 -9.10.2015 Tavaratalo Anttila, aputyötehtävät tavaratalossa
(TET)
11.6 -22.6.2014 Marjo Maantie, koirien hoitaminen
14.2 -21.2.20013 Metso Oyj Rautpohja, TET -harjoittelu

KIELITAITO:

Suomi – äidinkieli
Ruotsi – hyvä
Englanti – hyvä

IT-TAIDOT

Microsoft Office, some-kanavat, kuvankäsittely, editointi

HARRASTUKSET/ ERITYISOSAAMINEN
Olen harrastanut näytelmätaidetta 2 vuotta.
Olen mukana myös 4H-yhdistyksen dogsitter -toiminnassa.
Olen hyvä laittamaan ruokaa ja leipomaan.

LUOTTAMUSTOIMET Olen ollut mukana koulumme tukioppilastoiminnassa.

SUOSITTELIJAT

Suosittelijan nimi ja yhteystiedot

Vinkkejä videohakemuksen tekoon
Jotkut työnantajat voivat pyytää kesätyönhakijoilta
hakemukset videomuodossa. Toisaalta se voi olla myös
sinun valttisi erottua muista hakijoista!
Näillä ohjeilla pääset alkuun:
1. Suunnittele sisältö ennakkoon
Hyvän videohakemuksen tekemiseen pätee samat säännöt kuin hakemuksen
tekemiseen. Kiinnostava alku on tärkein, jotta saat haluamasi huomion. Voit
esim. kertoa tarkemmin taidoistasi, jotka olet hakemuksessakin maininnut.

2. Kiinnitä huomiota tekniseen toteutukseen
Jos olet tottunut videonikkari, tämä on sinulle helppoa. Mikäli olet
kokemattomampi, tärkeintä on huomioida valaistus ja ääni. Jos jompikumpi
on pielessä, ei hyvin suunnitellustakaan sisällöstä välity haluttu kuva. Avuksi
kuvaamiseen ja editoimiseen voi kysyä vaikka kaveria.

3. Ole oma valloittava itsesi
Videolla voit pelkkää tekstimuotoista hakemusta paremmin näyttää kuka olet.
Siksi ei kannata sortua ylinäyttelemiseen, vaikka haluatkin antaa parhaan
kuvan itsestäsi. Kerro sen sijaan itsestäsi rennosti ja omin sanoin.
Pukeutuminen kannattaa miettiä yhtä tarkkaan kuin olisit menossa
työhaastatteluun, vaikka tässäkin on tärkeintä olla luonteva ja aito.

4. Mieti kuvauspaikka
Kuvauspaikan valinnalla voit myös kertoa persoonastasi. Se voi vaikka liittyä
harrastukseesi ja johonkin mistä erityisesti pidät. Jos et ole tottunut
kuvaamaan itseäsi, kannattaa ottaa huomioon myös se, jotta voit keskittyä
videon tekemiseen. Jos sen sijaan olet tottunut tekemään Youtube- tai

snäppivideoita keskellä kaupunkia liikkeellä ollessasi, voi se olla hyvä
tehokeino, kunhan hälinä ei vie huomiota.

5. Jakelu
Jos videohakemuksesi on tarkoitettu tiettyyn työtehtävään, voit lähettää linkin
siihen hakemuksen ja CV:n liitteenä. Voit tietysti tehdä myös yleisemmän
videohakemuksen ja esittelyvideon itsestäsi ja lähettää sen hakemuksen ja
CV:n kanssa kiinnostaville työnantajille. Mikään ei estä sinua jakamasta
videohakemusta myös laajemmin verkossa, jos olet muutenkin aktiivinen
somessa ja haluat videolle lisänäkyvyyttä. Työnantajat seuraavat somessa
erityisesti Twitterissä mm. hashtageja #rekry #rekrytointi #kesätyö
#somerekry.
Lähde: Vastuullinen kesäduuni-sivusto,
http://kesaduuni.org/miten-saan-kesatyota/tekisinko-videohakemuksen/

Lisää vinkkejä videohakemusten tekoon löytyy
työnvälityssivustoilta ja monenlaista mallia on katsottavana
YouTuben kautta hakusanalla ”videohakemus”. Tässä vielä
muutamat tärpit:
Duunitorin vinkkilista ja -video
https://duunitori.fi/tyoelama/vinkit-hyva-videohakemus/
Kun koulu loppuu -kanava YouTubessa:
https://www.youtube.com/user/kunkoululoppuu
Rekrytointi.com:
https://rekrytointi.com/tyonhaku/tyohakemus/tallainen-hyvavideohakemus/
Helsingin Sanomat:
https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005489955.html

Yleisimmät työhaastattelukysymykset
Alla on listattuna yleisimpiä kysymyksiä, joita työhaastattelussa
saatetaan esittää. Työhaastattelija saattaa kysyä montaa
muutakin asiaa, mutta valmistaudu ainakin näihin:

- Esittele itsesi
- Kuvaile itseäsi, kerro millainen olet.
- Missä olet hyvä?
- Mikä sai sinut hakemaan tänne kesätöihin?
- Onko sinulla taitoja tai harrastuksia joita voisit käyttää työssä?
- Onko sinulla jo jotakin työkokemusta?
- Oletko aikaisemmin ollut kesätöissä?
- Mitä teet vapaa-ajallasi?
- Mitä tiedät yrityksestämme?
- Miksi juuri sinut pitäisi valita?
- Mitä muuta haluaisit kertoa?

Mitä työnantajalta voi itse kysyä:
- Millaista työntekijää olette etsimässä?
- Millaisia odotuksia teillä on valittavalle työntekijälle?
- Millaista työ on käytännössä?
- Mitkä työtehtävät ovat työssä tärkeimpiä?
- Millainen on tyypillinen työpäivä/työviikko?
- Miten prosessi etenee haastattelun jälkeen?
- Milloin ja miten ilmoitatte valituille?

Miten valmistautua työhaastatteluun
 Kun työnantaja soittaa sinulle, vastaa kohteliaasti omalla nimelläsi.
Puhu selkeästi ja sovi työhaastatteluaika- ja paikka. Kysy, jos joku
asia on sinulle epäselvää. Kirjoita tärkeät asiat muistiin.
 Ennen työhaastattelua tutustu haettavaan paikkaan, vaikkapa
nettisivujen kautta, jotta tiedät mihin ja millaiseen työhön olet
hakemassa. Katso kartasta, missä työpaikka sijaitsee ja varmista
että osaat perille. Käy mielessäsi läpi kysymyksiä, mitä sinulta
saatetaan kysyä, ja mitä itse voisit kysyä työnantajalta. Mieti mitä
asioita haluat kertoa itsestäsi.
 Työhaastattelupäivänä herää ajoissa, peseydy ja pukeudu siististi.
Ota mukaan tarvittavat asiakirjat, jos niin sovittu (koulu- ja
työtodistukset, hakemus, cv tms.).
 Varaa matkaan tarpeeksi aikaa, ole ajoissa ja ilmoita soittamalla
pienestäkin myöhästymisestä. Pidän työnantajan puhelinnumero
mukana hätätapauksia varten; esim. jos sinulle tulee välttämätön
este, eksyt, et löydä perille tai myöhästyt.
 Ennen työhaastattelua sulje puhelin. Muista ettet mene
haastatteluun myöskään purkka suussa.
 Työhaastattelussa katso silmiin, kättele reippaasti ja puhu selkeällä
äänellä. Käyttäydy kohteliaasti, mutta älä esitä roolia – oma
persoona saa näkyä.
 Lähtiessä kysy, jos joku asia on vielä epäselvä ja kiitä kohteliaasti.
 Sitten vain onnea matkaan!

VINKKEJÄ 14-VUOTIAALLE SOPIVISTA TÖISTÄ
(Huom! Vinkit pätevät hyvin myös 15-17-vuotiaillekin!)

Tässä listassa on muutamia esimerkkejä sellaisista töistä, joita voit
14-vuotiaana tehdä:
 Virvokkeiden, lippujen ja vastaavanlaisten tuotteiden myyntityö
kilpailuissa, näyttelytilaisuuksissa tai samankaltaisissa tilaisuuksissa.
Selvitä olisiko paikkakuntasi urheiluseuroilla tai muilla järjestöillä tapahtumia, joissa
olisi tarvetta lipunmyyjille.
 Lähettityö sekä lehtien ja mainosten jako.
Mainostenjakotyötä Jyväskylässä tarjoaa mm. Jyväskylän jakelut Oy.
 Esiintymiset ja muu työskentely taide-, kulttuuri- ja vastaavissa
tilaisuuksissa.
Jos sinulla bändi, voit koittaa saada keikkoja vaikkapa paikallisiin tapahtumiin
ottamalla yhteyttä tapahtumien järjestäjiin. Pikkujouluaikaan myös tiernapoika- ja
tiernatyttöesityksille on kysyntää. Voit tarjota omaa esitystäsi erilaisiin tapahtumiin
vaikkapa lehti-ilmoituksen avulla.
Jos omaat näyttelijänlahjoja, voit koittaa myös päästä esiintyjäksi elokuviin ja
mainoskuviin esimerkiksi roolituspalvelujen kautta:
Roolituspalvelu Filmona.fi
Roolituspalvelu.fi
Klaffi Productionsin Facebook-sivut
Ohjelma-avustajat ry:n Facebook-sivut
Salkkareiden avustajahakusivusto Facebookissa
Media-avustajat ry:n sivusto
 Kirjoittaminen, toimittaminen, viestintä ja muu mediatyö.
Ota selvää, olisiko esimerkiksi paikallisessa sanomalehdessä tarvetta nuorelle
kolumnistille. Kirjoittamista, toimittamista ja mediatyötä voi harjoitella myös nuorten
toimituksissa. Paikkakuntasi nuorisotyöntekijä osaa kertoa sinulle, onko
paikkakunnallasi nuorten toimitusta.

 Puutarha- ja maataloustöissä istutus-, poiminta- ja aputyöt sekä
vaarattomien kotieläinten ruokinta.
Monilla paikkakunnilla avustavia tämän tyyppisiä töitä voi päästä tekemään 4Hyhdistyksen kautta. Saat lisätietoa Jyvässeudun 4H:n sivustolta.
Voit myös tarjoutua tuttaville ja sukulaisille avuksi esimerkiksi marjanpoimintaan,
koiran ulkoilutukseen, lehtien haravointiin, lastenhoitoon yms.
 Kauppaliikkeissä tehtävät avustavat työt kuten näytteille asettelu ja
hintojen merkitseminen, tavaroiden lajittelu ja pakkaus sekä myyntityö,
ei kuitenkaan työ valintamyymälöiden kassoilla.
 Avustavat toimistotyöt.
 Majoitus- ja ravitsemisliikkeissä tehtävät avustavat työt kuten
kattaukseen liittyvät työt sekä annostelu- ja myyntityö.
 Teollisuudessa tehtävät pienehköt avustavat työt, joita tehtäessä tai
joiden läheisyydessä ei käsitellä aineita tai välineitä, jotka voivat
aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa.
 Varastotyössä ja vastaavassa tavaroiden vastaanotto, lajittelu, käsittely
ja lähetys sekä merkintä- ja laskentatyö.
 Puhtaanapito- ja siivoustyössä huoneistojen, esimerkiksi toimistojen
siivous siten, että työssä ei saa käsitellä aineita tai välineitä, jotka
voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa.
 Muut kevyet työt, jotka työympäristö, työn vaatimukset, työn aiheuttama
vastuu sekä ruumiillinen ja henkinen kuormittavuus huomioon ottaen
vastaavat edellä mainittuja töitä.

Voit hakea kaikkia edellä mainittuja töitä kysymällä suoraan työtä jostakin kyseisen
alan liikkeestä tai hakemalla vapaita paikkoja hakukoneiden kautta:
Avointyöpaikka.fi
Indeed.fi
TE-palvelut
Uranus.fi

Kesätyö.fi
Oikotie.fi
Monster.fi
Duunitori.fi

Lähde: https://www.nuortenelama.fi/toita-14-vuotiaalle

Kaipaatko apua hakemiseen?
Kysyttävää? Ole yhteydessä:
Rita Suhonen
050 320 5933
rita.suhonen@jkl.fi
Voit ottaa yhteyttä myös somekanavissa:

nupajyvaskyla

@nuortenjyvaskyla

Nuorten Jyväskylä https://discord.gg/3fHFKtj

Jyväskylän kaupungin 15-16-vuotiaille
suunnatuista kesätöistä heräävät kysymykset:
Satu Pasonen
050 311 8534
satu.paasonen@jkl.fi

Kesätyöopas ladattavissa myös sähköisenä versiona
osoitteessa: http://nuorten.jyvaskyla.fi/kesatyot

