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Hei sinä kajaanilainen toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelija!

KAJAANILAISTEN TOISEN ASTEEN 1. JA 2. VUOSIKURSSIN OPISKELIJOIDEN
KESÄTYÖSETELI
Kajaanin kaupunki tukee ensi kesänä kajaanilaisten toisen asteen (ammattiopisto ja lukio) 1. ja
2. vuosikurssin opiskelijoiden kesätyöpaikan saamista jakamalla heille noin 250 kesätyöseteliä.
Miten haet kesätyöseteliä?
Kesätyöseteliä haet sähköisellä lomakkeella, joka aukeaa maanantaina 11.3.2019 klo 9.00
osoitteessa www. kajaani.fi > Ajankohtaista ja www.kajaani.fi/kesatyopaikat.
Samanaikaisesti on haettavana peruskoulun 9-luokkalaisten kesätyösetelit. Tarkista, että täytät
oikean lomakkeen. Setelit myönnetään hakujärjestyksessä. Kesätyösetelin haku päättyy
tiistaina 30.4.2019 klo 18.00. Sinulla pitää olla tiedossa kesätyöpaikka, kun täytät sähköistä
hakulomaketta. Kesätyösetelin arvo on 350,00 €.
Mistä etsit työpaikkoja?
Kesätyöpaikkaa voit hakea yrityksistä, yhdistyksistä, osuuskunnista, seurakunnista, valtion
laitoksista, Kajaanin kaupungin sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
työpaikoista. Kesätyöseteli ei kata kaikkia työnantajalle tulevia kustannuksia, joten älä
mainosta itseäsi ”ilmaisena” työntekijänä, kun etsit kesätyöpaikkaa. Työn tulee kestää
vähintään kaksi viikkoa ja työajan tulee olla vähintään 30 h/viikko, yhteensä vähintään 60
tuntia. Setelin voit käyttää ajalla 1.6.–31.10.2019.
Kesätyösetelin voit käyttää myös kesäyrittäjyyteen, kun yritys perustetaan Kajaanin 4H yhdistyksen kautta. Lisäksi edellytetään Kajaanin 4H –yhdistyksen järjestämän
Yrittäjäkoulutuksen suorittamista.
Kaikesta työkokemuksesta on varmasti hyötyä ja tulevaisuudessa työnantajat arvostavat
monipuolista osaamista. Ole aktiivinen ja ota yhteyttä mielenkiintoisiin työpaikkoihin.
Kun saat tiedon kesätyösetelistä – toimi näin
Kesätyösetelin saaneille nuorille lähetetään vahvistus setelin saamisesta viimeistään
toukokuun puoliväliin mennessä. Tämän jälkeen nouda seteli henkilökohtaisesti nuorten
palvelupaikka Nupasta (os. Asemakatu 2) viimeistään keskiviikkona 29.5.2019 klo 16.00.
Anna alkuperäinen kesätyöseteli työnantajallesi tai Kajaanin 4H-yhdistykselle, jos perustat
yrityksen.
Keneltä saat lisätietoja?
Lisätietoja kesätyösetelistä antavat nuoriso-ohjaaja Tuovi Johansson-Huusko, p. 044 421
4358, s-posti tuovi.johansson(at)kajaani.fi tai henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, p. 044 710
0377, s-posti paula.tokkonen(at)kajaani.fi. Kesäyrittäjyydestä antaa lisätietoa Kajaanin 4H –
yhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Peittola, p. 050 407 7281, s-posti minna.peittola@4h.fi.
ONNEA TYÖN HAKEMISEEN JA TYÖELÄMÄÄN!
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