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Laitilan kaupunki julistaa haettavaksi kesän 2019 

 

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT 

 

Kesätyöpaikat on tarkoitettu vuosina 2000-2003 syntyneille laitilalaisille nuorille. Etusijalla 

ovat ne nuoret, jotka eivät viime vuonna olleet mukana arvonnassa tai eivät saaneet 

työpaikkaa. Työntekijän työsuhde kestää neljä viikkoa (työaika 30 h/viikko) ja palkka tältä 

ajalta on 900 € lomarahoineen ja -korvauksineen. 

Työpaikkaa haetaan KIRJALLISELLA HAKEMUKSELLA (vapaamuotoisena tai 

lomakkeella, jonka saa Avituksesta tai kaupungin kotisivulta) TAI SÄHKÖPOSTITSE. 

Hakemuksessa on ehdottomasti ilmoitettava hakijan syntymäaika. 

Työpaikkoja on haettavana seuraavissa kaupungin toimipisteissä: 

 

HALLINTOTOIMIALA 

Kaukolankoti, keittiö: (Marjut Marttila, puh. 8501 8416) 2 paikkaa 

Palke 5, keittiö: (Juha Laiho, puh. 050-3758072)  2 paikkaa 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 

Terveyskeskus, lähetti: (Tyyne Okkonen, puh. 8599 5274) 1 paikka 

Terveyskeskus, hoito-osasto: (Tuire Rastio, puh. 044-5856520) 1 paikka 

Kaukolankoti, osastot: (Ritva Miesmaa, puh. 050-5180591) 8 paikkaa 

Kaukolankoti, päivätoiminta Pirtti: (Ritva Miesmaa,  

puh. 050-5180591)    2 paikkaa 

Kotihoito: (Sari Koski, puh. 050-3414182) 

-  kotihoitoryhmät    4 paikkaa 

-  Koivukoto     2 paikkaa 

Palke 5: (Anitta Keskitalo, puh. 050-3102995) 

-  metalli- ja kokoonpano-osasto   4 paikkaa 

Palke 7: (Anitta Keskitalo, puh. 050-3102995) 

-  käsityöosasto    1 paikka 

-  kokoonpano-osasto    1 paikka 

-  monitoimiosasto    1 paikka 

-  päivätoiminta    1 paikka 

 

TEKNINEN TOIMIALA 

Kunnossapito: (Teppo Paavola, puh. 050-5182072)  2 paikkaa 

Leikkikenttien kunnossapito: (Markus Hautala, puh. 050-3428753) 1 paikka 

Puistot: (Markus Hautala, puh. 050-3428753)  4 paikkaa 

Siivoustoimi: (Marja Hurme, puh. 050-5180604)  2 paikkaa 

Talonmiestoimi: (Teppo Paavola, puh. 050-5182072)  4 paikkaa 

Tekninen toimi/toimisto: (Markus Hautala, puh 050-3428753) 1 paikka 

Vesihuoltolaitos: (Markus Hautala, puh 050-3428753) 1 paikka 

 

SIVISTYSTOIMIALA  

Päivähoito: (Taija Jalonen, puh. 8501 6408, 044-5856806) 

-  Pähkinäpensaan päiväkoti   1 paikkaa 

-  Apilaniityn päiväkoti    3 paikkaa 



-  Itäkulman ryhmis    1 paikka 

Kesäurheilukoulu: (Elina Rautanen, puh. 050-5180589) 2 paikkaa 

Ulkoliikunta-alueet: (Sami Vaskelainen, 

sami.vaskelainen@laitila.fi)    2 paikkaa 

Kirjasto: (Marja-Liisa Mutka, puh. 8501 8484)  2 paikkaa 

Nuorisotoimi: kesän leiritoimintaan (Tuomas Kankaanpää,  

puh. 040-1984154)    2 paikkaa 

Kulttuuritoimi: näyttelyvalvontaa ym.  

(Jukka Vehmas, puh. 050-5930470)   1 paikka 

 

Edellä mainittujen kesätyöpaikkojen tehtävistä saa lisätietoja suluissa mainitulta henkilöltä. 

Kesäurheilukoulun ohjaajilta edellytetään kokemusta nuorten liikunnan ohjaamisesta. 

Puistoihin, talonmiestoimeen, leikkikenttien kunnossapitoon ja ulkoliikuntapaikoille tulevilla 

tulee olla traktorikortti. Kyseiset edellytykset täyttävät ovat arvonnassa etusijalla. 

Hakemukseen on liitettävä todistus tai muu selvitys vaadittavasta pätevyydestä. 

 

Hakemuksessa ilmoitetaan enintään kaksi toimipistettä, joista kesätyöpaikkaa haetaan. 

Hakemuksessa on myös mainittava puhelinnumero, josta hakijan voi tavoittaa virka-aikana. 

 

Kirjalliset hakemukset on toimitettava maanantaihin 25.3.2019 klo 17.00 mennessä 

seuraavaan osoitteeseen: 

 

Laitilan kaupunki, kesätyöpaikka, PL 25, 23801 LAITILA tai 

sähköposti: hallinto@laitila.fi 

 

Työntekijöiden valinta suoritetaan aikaisemman käytännön mukaisesti arpomalla julkisessa 

tilaisuudessa, joka pidetään keskiviikkona 27.3.2019 klo 15.00 alkaen Laitilan 

kaupunginviraston valtuustosalissa. 

Em. tilaisuuteen voivat kaikki halutessaan osallistua. 

 

Laitilassa 12. päivänä maaliskuuta 2019  

 

Laitilan kaupunginhallitus 
 


