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Kesäsomettajia  
elinvoimapalveluihin

Haetaan kolmea kesäsomettajaa.  
Jokaiselle somettajalle on tarjolla yksi 
kahden viikon työjakso. Työjaksot ovat 

vkot 23-24, 25-26 ja 27-28. Työ tapahtuu 
pääosin virastolta käsin ja somepostaukset 

ajastetaan. Työhön kuuluu valokuvausta 
ja sisällöntuotantoa. Sosiaalisen median 
tuntemus, sujuva itseilmaisu ja kuvaus-

osaaminen nähdään eduksi. 
 Yhteyshenkilö: kehittämispäällikkö 

Isa Maunula, p. 044 778 0211,
isa.maunula@asikkala.fi

Kesätyöntekijöitä  
varhaiskasvatuspalveluihin

Haetaan 2 kesätyöntekijää päiväkoti Huliviliin, 
1 kesätyöntekijää päiväkoti Vehmikseen ja 
1 kesätyöntekijää päiväkoti Peuhikseen. 

Ajankohta kesäkuu 2022. Toivomme, että sinulla 
on reipas ja avoin asenne. Mainitsethan hake-
muksessasi päiväkodin, johon haet kesätöihin.

Yhteydenotot ja hakemukset suoraan 
kyseiseen päiväkotiin:

Hulivili / Jaana Ritvanen p. 044 778 0323, 
jaana.ritvanen@asikkala.fi

Peuhis / Sari Koskinen p. 044 778 0324, 
sari.koskinen@asikkala.fi

Vehmis / Sari Koskinen p. 044 778 0326, 
sari.koskinen@asikkala.fi

ASIKKALAN KUNNANASIKKALAN KUNNAN
NUORTEN KESÄTYÖPAIKATNUORTEN KESÄTYÖPAIKAT
Asikkalan kunnalla on haettavana kesätyöpaikkoja vuonna 2007  
ja sitä aiemmin syntyneille asikkalalaisille nuorille.
Kesätöiden kesto on kaksi viikkoa ja palkkaus 500 euroa / 2 viikkoa. 
Hakuaika on 21.2.–31.3.2022. Kiinnostuitko? 
Tsekkaa siis oheiset kunnan kesäduunit ja lähetä  
vapaamuotoinen hakemus yhteyshenkilölle.

Kesä-
työntekijöitä 

nuorisopalveluihin
Haetaan omatoimisia, reippaita ja aktiivisia 

nuoria apuohjaajiksi leireille. 
Haemme 5 nuorta kahden viikon ajaksi 
avustaviin tehtäviin nuorisopalveluihin.

Yhteyshenkilö: Henna Rautavuo-Hätönen, 
p. 044 778 0250, 

henna.rautavuo-hatonen@asikkala.fi

Kesätyöntekijä
kirjastoon

Haetaan 1 kesätyöntekijä kirjastoon 
kesäkuussa kahden viikon ajaksi.   

Toivomme hakijoilta reipasta mieltä ja 
visuaalista silmää.  

Yhteyshenkilö: kirjasto- ja 
kulttuurijohtaja Tanja Kairimo, 
p. 044 778 0661, tanja.kairimo

@asikkala.fi 

20222022

Kesätyöntekijöitä 
tukipalveluihin

Haetaan yhteensä 9 nuorta avustaviin tehtäviin 
siivoukseen, kiinteistönhoitoon ja ruokapalveluun

kahden viikon jaksoiksi. 
Tiedustelut: Siivous (3 paikkaa), 
Tuija Turunen, p. 044 778 0653
Kiinteistönhoito (3 paikkaa), 

Tuomo Huhtanen, p. 044 778 0758
Ruokapalvelu (3 paikkaa),

Minna Pettinen, p. 044 778 0215

Hakemukset: tukipalvelupäällikkö 
Minna Pettinen, p. 044 778 0215,  

minna.pettinen@asikkala.fi

Toimisto-
apulainen 

konsernipalveluihin
Haetaan toimistoapulaista avustaviin 
toimistotehtäviin kahden viikon ajaksi  

kesä-heinäkuussa. Toivomme, että sinul-
la on positiivinen asenne ja office365 

-ohjelmat hallussa.

Yhteyshenkilö: hallinnon asiantuntija
Eerik Timonen, p. 044 778 0226,

eerik.timonen@asikkala.fi

Kesätyöntekijöitä 
kulttuuripalveluihin 

Haetaan kahta täysi-ikäistä lipunmyyjää ja 
opasta Danielson-Kalmarin huvilan kesänäyt-
telyyn (näyttely avoinna 19.6.-17.8.). Työtunnit 

painottuvat viikonloppuihin.  
Palkkaus 500 € / 4 viikonloppua.  

Toivomme hakijoilta asiakaspalvelutaitoja ja 
kiinnostusta taiteisiin.  

Yhteyshenkilö: kirjasto- ja kulttuurijohtaja  
Tanja Kairimo, p. 044 778 0661, 

tanja.kairimo@asikkala.fi 

DUUNITRIPPIDUUNITRIPPI
Nuokulla 21.-25.2.2022

Kaipaatko apua tai  
lisää kesäduuni-infoa?


