
 



 

KESÄTÖITÄ 
 

HATTULAN KUNNAN TOIMIPAIKOISSA JA YRITYKSISSÄ 
 
 
KENELLE JA MILLÄ EHDOILLA 
 
• 15–20-vuotiaille nuorille 
• kesätyöt sijoittuvat kesä-elokuu ajalle 
• työsuhde 2 viikkoa 
• työaika n. 7 tuntia / päivä 
• Palkka 36,50 € / työpäivä kuukausipalkkana, kahden viikon 

ansio noin 500 € 
 
 
TEHTÄVÄT 
 
• Kiinteistöt (kiinteistönhoitajien apuna eri tehtävissä) 
• Kirjasto (yleiset aputehtävät) 
• Kotihoito ja vanhainkoti (mm. vanhusten ulkoilutus ja asiointi-

apu ym. viriketoiminta) 
• Koulut (eri kouluilla vaihtelevia tehtäviä) 
• Lasten ohjaaminen ja muut toimintaan sisältyvät tehtävät 

kesäleireillä 
• Lastenhoito (päiväkodit) 
• Puistotyöt ja liikuntapaikkojen hoito 
• Ruokapalvelu (keittiön avustavat työt, hygieniapassi ei 

välttämätön) 
• Siivous (mm. koulut, perussiivous) 
• Juteinikoti (vammaisten viriketoimintaa, ulkoilutusta yms.) 



 

HAKEMINEN 
 
• Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella, johon löytyy linkki 

osoitteesta www.nurtsi.fi 
 
• Hakuaika 25.1–12.3.2021, jonka jälkeen lomake sulkeutuu. 
 
• Lisätietoja:  
 
 Etsivä nuorisotyöntekijä Hanna Träff 
 050 5686370 
 hanna.traff@eduhat.fi 
 
 
TYÖNTEKIJÄN VALINTA 
 
• Työnantaja ilmoittaa suoraan valitulle työpaikan saannista 

9.4.2021 mennessä 
 
• Huom! Jokainen nuori voi vastaanottaa vain yhden 

kesätyöpaikan/vuosi Hattulan kunnan kautta. Jos sinulle siis 
tarjotaan useampaa paikkaa, on sinun valittava itse mieluisin 
työpaikka. 

 



 

VARHAISKASVATUS 

Hattulan varhaiskasvatuksen palveluihin kuuluvat: päiväkoti- ja 
perhepäivähoito ja kerhotoiminta 

Kunnan varhaiskasvatukseen kuuluu: Viiriäisen, Pappilanniemen 
(+Pekolan satelliitti), Marjahatun, Tuulimyllyn päiväkodit ja 
Juteinin esiopetus 

Varhaiskasvatuksen alueella päiväkodeissa voi suorittaa 
sosiaalialan opintoihin kuuluvia harjoitteluja.  

Päiväkoteihin otetaan hattulalaisia nuoria kesätöihin kahdeksi 
viikoksi kerrallaan. Kesätyöpaikat ovat haussa kunnan muiden 
kesätöiden kanssa. 

 
 
Lisätietoja: 
 
Palveluesimies Sanna Lampainen 
050 3463 097 
sanna.lampainen@eduhat.fi 
 



 

NUORISOTYÖ 
 
Ohjaaja lasten kesäleireillä 
 
Hattulan nuorisotyö tarjoaa kesätyöpaikkoja 14 nuorelle kunnan 
kesäleireillä Ahorannan leirikeskuksessa. Tänä vuonna leirit 
järjestetään viikoilla 23 ja 24. 
 
Leireillä ohjaajan työtehtäviin kuuluu ohjelman suunnittelua ja 
toteutusta leirien aikana ja ennen leirejä. Ohjelma on 
ulkopainotteista. Toimintaa voi olla peleistä leikkeihin ja 
metsäretkiin. Leiriohjelman lisäksi ohjaajilla on leirin aikana myös 
muita käytännön tehtäviä, kuten avustaa leirikeittäjää 
ruokailuissa. Ohjaajat yöpyvät leirikeskuksessa sisätiloissa. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Nuorisotyöntekijä Mirka Saarinen 
050 306 6650 
mirka.saarinen2@eduhat.fi 
sc: nuoriso-mirka 

mailto:mirka.saarinen2@eduhat.fi


 

KOTI- JA ASUMISPALVELUT 
 
Kotihoidon tavoitteena on turvata ihmisen arkielämää 
elämänkaaren eri vaiheissa ja tilanteissa asiakaslähtöisyyttä 
kunnioittaen asiakkaan tutussa, turvallisessa kodissa. Osa 
kotihoidon asiakkaista asuu palvelutaloissa. Erityisesti 
palvelutalot tarjoavat mahdollisuuden työntekijälle toteuttaa omaa 
luovuuttaan asiakkaiden hyvinvoinnin tueksi, esim. voi askarrella, 
laulaa, ulkoilla, tanssia jne. 
 
• Työ on vaihtelevan monipuolista, harvoin on kahta 

samanlaista työpäivää 
 
• Työ antaa mahdollisuuden tutustua asiakkaiden 

kautta hyvinkin erilaisiin elämäntilanteisiin ja elämisen 
olosuhteisiin 

 
• Työ antaa mahdollisuuden oppia ja tutustua aiempien 

sukupolvien elämän kirjoon, sillä ikäihmiset 
muistelevat mielellään aiempaa elämäänsä 
 

• Tutustumalla työharjoittelussa ikäihmisiin voi saada 
elinikäisen kipinän tehdä työtä ikäihmisten parissa. 

 
 
Lisätietoja: 
 
Palveluesimies Niina Päärnä  
050 302 8663 
niina.paarna@hattula.fi 



 

TEHOSTETTU ASUMISPALVELU 
 
Willa Katinala on 60-paikkainen palvelukoti. Palvelukodin 
toiminta on ympärivuorokautista. 
 
Kesätyöntekijällä on mahdollisuus auttaa ikäihmisiä arjen 
askareissa, toteuttaa mukavia yhdessäolon hetkiä ulkoilun ym. 
toiminnan merkeissä. Willa Katinalassa on mahdollisuus tutustua 
hoitotyöhön vanhustyön näkökulmasta ja innostua hakeutumaan 
alalle. 
 
Kesätyöpaikat ovat haussa kunnan muiden kesätöiden kanssa. 
 
Osoitteemme on Puusepäntie 6, 13800 Katinala. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Palveluesimies Kirsti Enqvist  
050 373 9885 
kirsti.enqvist@hattula.fi 
 
 



 

JUTEINIKOTI 
 
Juteinikoti on 16-paikkainen kehitysvammaisten tuetun asumisen 
yksikkö. Lisäksi järjestämme työ- ja päivätoimintaa 
toimintakeskus Säpinässä Pappilanniemessä. 
 
Meillä voit: 
 
• Tutustua kehitysvammaisten arkeen ja monimuotoiseen 

elämään ja saada kokemuksia toimimisesta henkilöiden 
kanssa, joilla on erityisiä tuen tarpeita mm. liikkumisessa, 
kommunikointi-/vuorovaikutussuhteissa tai ympäristön 
hahmottamisessa. 

 
• Toimia päivätoiminnassa avustajan roolissa mm. 

ruokailussa ja ulkoilussa. 
 
• Osallistua asiakkaiden tukemiseen ja ohjaukseen 

esim. vapaa-ajan toimin noissa. 
 
• Järjestää mielekästä arjen toimintaa mm. musiikki-, 

elokuva- tai lukuhetkiä yms. 
 
• Voit innostua kokemuksesi myötä kouluttautumaan alalle! 
 
Osoitteemme on Juteinintie 3, 13720 Parola. 
 
Lisätietoja: 
 
Palveluesimies Kati Kopra 
050 378 8127 
kati.kopra@hattula.fi 



 

TEKNINEN TOIMI 
 
Kiinteistönhoitajan apulainen 
 
Kesätyöntekijä toimii kiinteistönhoitajien apuna eri tehtävissä. 
 
• Pihatyöntekijän apulainen 

 
• Puistotyöt ja liikuntapaikkojen hoito: 

 
Nurmikon leikkuu, pensaiden raivausta yms. aputyö (16-v. 
ikäraja) 
Roskien keruu 
Haravointi 
Liikuntapaikkojen erilaiset tehtävät 

 
 
 



 

Ruokapalvelut 
 
Keittiön avustavat työt, hygieniapassi ei välttämätön. 
 
Lisätietoja:  
 
Ruokapalveluesimies Piritta Kovero  
050 349 8235 
piritta.kovero@hattula.fi 
 
 
 
Siivous 
 
Siivoustehtäviä mm. kouluilla. 
 
Lisätietoja:  
 
Siivouspalveluesimies Ranja Kiiski 
050 411 8729 
ranja.kiiski@hattula.fi 
 
 



 

KOULUT 
 
Hattulan kouluille otetaan kesätyöntekijöitä erilaisiin siivous- ja 
järjestelytehtäviin. Tehtäviä voivat olla esimerkiksi saapuneiden 
oppimateriaalien laatikoista purkaminen ja järjestely, 
monistaminen, siistijöiden apuna toimiminen yms. Koulusta 
riippuen tehtävät voivat vaihdella. 
 
Hattulan koulut: 
Parolan lukio, Parolan yhteiskoulu, Parolan koulu, Juteinin koulu, 
Nihattulan koulu, Pekolan koulu, Lepaan koulu 
 
 
Lisätietoja: 
 
Asianhallintasihteeri Heini Mäkelä 
050 563 0862 
heini.makela@eduhat.fi 



 

HATTULAN KUNNANKIRJASTO 

Kirjastossa kesätyöntekijä pääsee harjoittelemaan mm. 
asiakaspalvelua ja hyllytystä. Muita työtehtäviä ovat mm. hyllyjen 
siivous sekä pääkirjastossa että kirjastoautossa, tilojen 
somistaminen, kirjanäyttelyiden suunnittelu ja kokoaminen, 
kirjavinkkien tekeminen sekä muut kirjaston avustavat 
työtehtävät.   

Mikäli Taideterppari-hanke toteutuu kesällä 2021, niin kesätyötä 
saattaa löytyä myös sen parista.   

Toivomme, että kesätyöntekijämme ovat kiinnostuneita 
lukemisesta ja kirjoista. Jos sinulla on jokin erityistaito tai 
harrastus, josta uskot olevan hyötyä kirjastossa tai 
kulttuuritoimessa, niin kerrothan hakemuksessasi myös siitä.  

  

Lisätietoja:  
 
Kulttuuripalvelupäällikkö 
Minna Linna-Vuori 
050 552 2896 
minna.linna-vuori@eduhat.fi 


