
YRITYSPANKKI / NUORTEN KESÄTYÖ  (mahdollisia työllistäjiä kesälle 2023) 
Nuori itse neuvottelee työpaikan yrityksestä tai järjestöstä. Työnantajalla tulee olla voimassa oleva 
y-tunnus. Työnantajana ei voi toimia yksityinen henkilö tai oma perhe. Työllistyminen tapahtuu 
edelleensijoittamissopimuksella. Tällöin työsopimuksesta ja palkanmaksusta vastaa kunta. 
Työpaikka vastaa perehdyttämistä ja työtehtävien järjestämisestä. Kesätyön kesto on 60h/2vko.  
Työllistäminen sovitaan nyt alustavasti ja toukokuussa tehdään sitten sopimukset, mikäli kesätyöt 
toteutuvat. 
 
YRITTÄJÄ/YHDISTYS JOS HALUAT TIETOSI LISTALLE, LAITA TIEDOT matti.heinamaki@palkane.fi 

 
 
Pälkäneen Aapiskukko Ky 

Yrityksen yhteyshenkilö: Hannele Merikari puh 035343075 

Yhteydenotot sekä hakemukset sähköpostiin aapiskukko@aapiskukko.fi 

Työnkuva  

Vielä muutama paikka vapaana innokkaille kesätyöntekijöille, ensisijaisesti heinäkuussa työskenteleville. 

Meillä on tarjolla erilaisia työtehtäviä eri pisteissämme mm. Hotellihuoneiden siivous, Hesburger, tiskaus, 

jäätelönmyynti. Voi kysyä myös kesälle oppisopimusmahdollisuutta ammatillisien opintojen edistämiseksi. 

Työtä tarjolla kunnan kahden viikon jakso.  

Myös kunnan kesätöiden ulkopuolella olevat yli 16- ja 18- vuotiaat voivat hakea yllä mainittuihin tehtäviin. 

 

 

Letessa Group tmi/Pakan kesäkioski 

Yrityksen yhteyshenkilö: Mia Kuikka puh 040-5366185 

Työnkuva  

Haetaan reippaita ja iloisia työntekijöitä jäätelönmyyntiin. Työhön liittyy itsenäistä työtä ja tehtävään annetaan 

koulutus. Hygieniapassi vaaditaan. Mahdollisuus työllistyä myös kunnan kahden viikon jakson jälkeen. 

_______________________________________________________________________________ 

Spirraali Yrityksen yhteyshenkilö: Rosberg Noora puh 0407388550 

Työnkuva  

Haetaan reippaita ja näppäriä apujoukkoja Spirraaliin. Työtehtäviin kuuluu tuotteiden pakkaamista, leikkaa-

liimaa-osastoa, VerkkoPuttiikin tilausten postittamista ja muita arkisia puuhia käsityöyrityksessä. 

Mahdollisuus kunnan kahden viikon jaksoon. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Kranssit.fi 

Yrityksen yhteyshenkilö: Karstu, Elina puh 0400720698 

Työnkuva 

Haen reippaita, omatoimisia ja näppäriä nuoria Kranssit.fi-verkkokauppaan ja kranssipajalle. Joustavuutta 

tarvitaan. Työhön sisältyy itsenäistä työtä mielenkiintoisessa ympäristössä. Jos kaunis ympäristö, kiva 

ilmapiiri, järjestely, pakkaaminen, somettaminen kiinnostaa, tule meille. Työ sijoittuu kesäkuun alkuun, heti 

koulun päättymisestä eteenpäin. 

Pajalla on heinää ja koivurisua. Ei ideaali paikka heinä- ja siitepölyallergiselle. Työ vaatii vähän 

sorminäppäryyttä 

Mahdollisuus kunnan kahden viikon jaksoon. 

 

Pälkäneen kukkakauppa 

Yhteyshenkilö: Marika Pellikka puh 0504400788 

 

Työnkuva 

Kesäkukkien ja viherkasvien hoitotoimet ja kastelu, toimitilan puhtaanapito, kukkasuppiloiden täyttö yms 

kukkakaupan kevyet työt. 

Tarvittaessa myös ohjattua asiakaspalvelua rohkeimmille hakijoille. Mahdollisuus työllistyä myös kunnan 

kahden viikon jälkeen 

 

 

Pellikan Puutarha 

Yhteyshenkilö: Marika Pellikka puh 0504400788 

Työnkuva 

Työ on monipuolista. 

Mm. avomaan kasvien istutus ja hoitotoimet, kesäkukkien hoitotoimet, tilausten keruu ja pakkaus, 

Kasvihuoneen kasvatuslaatikoiden ja pöytien harjausta, rikkakasvien kitkentää. 

Sijainti on Salmentakana. 

Jos omaa kyytiä ei järjesty mutta työ kiinnostaa, niin ajoittain mahdollisuus kulkea kimppakyydillä 

työpaikalle omistajan kanssa (vain Onkkaalan suunta). Kysy asiasta lisää! 

Mahdollisuus työllistyä myös kunnan kahden viikon jälkeen, myös kunnan kesätöiden ulkopuolella voivat 

hakea yllä mainittuihin tehtäviin. 

 

 

 



 

Kolari-Special 

Yhteyshenkilöt: antti.sjostedt@kolari-special.fi , puh. 040 542 6269 tai 

sari.paatalo@kolari-special.fi  

https://www.kolari-special.fi 

Työnkuva 

Työtehtävänä pääasiassa varaosien kerääminen sekä verkkokauppapakettien 

pakkaaminen ja lähettäminen. Muista työtehtävistä sovitaan nuoren 

kiinnostuksen ja taitojen mukaan. 

Mahdollisuus kunnan kahden viikon jaksoon. 

_____________________________________________________________________________________ 

Rönnvikin Muru Oy/ Rönnvikin viinitila 

Yhteyshenkilö Ruohonen Mervi puh 050 555 2633 

Työnkuva: 

Haetaan reippaita ja sosiaalisia apujoukkoja viinitilan maalaisbistroon. Työtehtäviin kuuluu astioiden 

keräämistä, pöytien pyyhkimistä, tiskausta sekä leipomon tuotteiden pakkausta ja asiakaspalvelua. 

Mahdollisuus kunnan kahden viikon jaksoon. 

 

Nuijan Muru Oy/ Nuijantalo 

Yhteyshenkilö Ruohonen Mervi puh 050 555 2633 

Työnkuva: 

Haetaan reippaita ja sosiaalisia apujoukkoja Nuijantalon uudistettuun kahvilaan. Työtehtäviin kuuluu 

astioiden keräämistä, pöytien pyyhkimistä, tiskausta sekä asiakaspalvelua. 

Fiina Oy 

Yhteyshenkilö: Ingman Anne, 040-5565459 

Työnkuva: 

Työ naisten vaateliikkeen apulaisena. Vaatteiden esille laittoa, hinnoittelua, paikkojen siistimistä/siivousta, 

avustavia asiakaspalvelutehtäviä esim. toisen koon vienti sovituskoppiin yms. 

 

Mahdollisuus kunnan kahden viikon jaksoon. 

 

 

mailto:antti.sjostedt@kolari-special.fi
mailto:sari.paatalo@kolari-special.fi
https://www.kolari-special.fi/


 

Anssi Kukkonen tmi / Anssin Kauppa 

Yhteyshenkilö Anssi Kukkonen, puh 0407644369 

Työnkuva: Etsitään reipasta ja oma-aloitteista, hyvää tyyppiä kaupan töihin. Työhön opastetaan. 

Mahdollisuus jatkaa kunnan kahden viikon jakson jälkeen. 

 

Luopioisten Atleetit ry 

Yhteyshenkilö: Kääriäinen, Seppo puh 0400-513664 

Työnkuva: LUOPIOISTEN ULKOILUTOIMISTO 

Asiakaspalvelu, joka liittyy ulkoiluvälineiden, kuten sähköpyörien ja kajakkien, lainaus/vuokraustomintoihin. 

 

Mahdollisuus kunnan kahden viikon jaksoon 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 


