
HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT 

NUORTEN TYÖPAJA / METALLI JA LAUTA 

Paja/ympäristötyöntekijä 

Oletko kiinnostunut monipuolisista puu-, metalli- ja ympäristötöistä?! Pysyykö kädessäsi 

vasara, saha tai hitsauspuikko? Voit päästää luovuuden valloilleen ja valmistaa käsitöitä 

Puojin myyntihyllylle tai toimia kylätalkkarin kaverina kotitalouksissa (haravointi, ruohon 

leikkaaminen, puiden kanto jne.) 

Nuorten työpaja etsii neljää (4) kesätyöntekijää 

● 7. – 18.6.2021, 2 työntekijää 

● 21.6. – 5.7.2021, 2 työntekijää 

Työaika kahden viikon ajalta 60 h. Palkka työstä on 390 euroa. 

Työntekijältä odotetaan oma-aloitteisuutta, reipasta asennetta ja kiinnostusta monipuolisiin 

työpajan työtehtäviin. 

Lisätietoja: Mikko Palovaara p. 040 701 4841 ja Antti Koberg p. 040 576 4170. 

 

HYVINVOINNIN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT 

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI 

Järjestelyapulainen 

Kolarin kirjasto- ja kulttuuritoimi etsii kuutta (6) kesätyöntekijää 

● Kotiseutumuseo Sieppijärvi, 2 työntekijää 

● Kolarin pääkirjasto, 4 työntekijää 

Työt ovat kahden viikon jaksoissa ja ne sijoittuvat ajalle 7.6. – 30.7.2021. Ajasta sovitaan 

tarkemmin valitun kanssa. Työaika kahden viikon ajalta 60 h. Palkka työstä on 390 euroa. 

Työtehtäviin kuuluvat mm. aineiston järjestely, siistiminen, poistokirjamyynti ja muut 

museon ja kirjastohoitoon tai kulttuurin alaan liittyvät työt. 

Työntekijältä edellytetään oma-aloitteisuutta ja kykyä toimia kirjasto- ja kulttuuritoimen 

asiakkaiden kanssa. 

Lisätietoja: Kyösti Satokangas p. 040 489 5015. 

 

 

 

 

 



LIIKUNTATOIMI 

Apuohjaaja 

Liikuntatoimi etsii toimintakerhoihin neljää (4) apuohjaajaa  

● 7. – 18.6.2021, 2 työntekijää  

● 21.6. – 5.7.2021, 2 työntekijää 

Työaika on kahden viikon ajalta 60 h. Palkka työstä 390 euroa. 

Työtehtäviin kuuluvat toimintakerhojen suunnittelu ja ohjaus yhdessä kunnan 

liikunnanohjaajan ja koulunuorisotyöntekijän kanssa. 

Ohjaajalta edellytetään reipasta asennetta, vastuullisuutta ja innokkuutta ohjata 

lapsiryhmiä. 

Lisätietoja: Jere Kangas p. 040 489 5036. 

 

NUORISOTOIMI 

Leirinohjaaja, Tirroniemi 

Nuorisotoimi etsii lasten kesäleireille 6 - 8 apuohjaajaa 5. – 10.7.2021. Lisäksi 

leirinohjaajan työsuhteeseen kuuluu leirin suunnittelupäivä 23.6.2021.  

Työaika on 90 tuntia ja palkka työstä 585 euroa. Lisäksi tulee yöpymisraha (3,37€/yö). 

Työtehtäviin kuuluvat leiriohjelman suunnittelu ja ohjaaminen, leiriläisten perustarpeista 

huolehtiminen, leiriläisten valvonta ja muut esimiehen antamat tehtävät. 

Ohjaajalta edellytetään reipasta ja innostunutta asenna, kykyä ottaa ja kantaa vastuuta, 

halua ja kykyä toimia lasten kanssa sekä oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja 

yhteistyötaitoja. 

Lisätietoja: Sanna Palovaara p. 040 489 5023. 

 

PÄIVÄKOTI 

Päiväkotiapulainen 

Kolarin päiväkoti etsii kuutta (6) kesätyöntekijää 

● Jussintien päiväkoti, 4 työntekijää 

o 7.- 18.6.2021  

o 21.6.- 5.7.2021 

o 5.7.-16.7.2021  

o 19.- 30.7.2021 

● Ylläsjärven päiväkoti, 1 työntekijä 

o 7.-18.6.2021 

● Äkäslompolon päiväkoti, 1 työntekijä 

o 12.-23.7.2021  



Työaika kahden viikon ajalta 60 h. Palkka työstä on 390 euroa. 

Työtehtäviin kuuluvat lapsiryhmissä avustaminen ja siivoustehtävät. 

Työntekijältä edellytetään oma-aloitteisuutta, iloista asennetta, kykyä ja halua toimia lasten 

kanssa. 

Lisätietoja Raili Ojala p. 040 827 7384. 

 

KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT 

SIIVOUS 

Siivousapulainen 

Siivouspalvelut etsii kahta (4) kesätyöntekijää 

● Palvelukoti Tanna, 2 työntekijää 

o 7. - 18.6.2021 

o 21.6. - 5.7.2021 

● Äkäslompolon koulu ja päiväkoti, 1 työntekijä 

o 7. - 18.6.2021 

 

● Kunnanvirasto, 1 työntekijä 

o 7. - 18.6.2021 

 

Työaika kahden viikon ajalta 60 h. Palkka työstä on 390 euroa. 

Työtehtäviin kuuluu siivousten tekeminen yhdessä Tannan sekä Äkäslompolon koulun ja 

päiväkodin siivoojien kanssa. 

Työntekijältä edellytetään oma-aloitteisuutta ja reipasta otetta työhön. 

Lisätietoja Päivi Peuraniemi p. 0400 696 344. 

 

 

PERUSTURVAPALVELUT 

KOTIHOITO 

Avustaja 

Palvelutalolle etsitään neljää (4) kesätyöntekijää 

● 7. – 18.6.2021 

● 21.6. - 5.7.2021 

● 5. – 16.7.2021 

● 19. – 30.7.2021 



Työaika kahden viikon ajalta 60 h. Palkka työstä on 390 euroa. 

Työtehtäviin kuuluvat pääasiassa ikäihmisten kanssa ulkoilua, lehtien lukemista, 

pelaamista, kahvittelua ja yhdessä oloa sekä heidän avustamista erilaisissa Palvelutalolla 

järjestettävissä toiminnoissa. Lisäksi tehtäviin voi kuulua pienimuotoisia siivouksia sekä 

postitusasioita. 

Työntekijältä edellytetään kiinnostusta ikäihmisten parissa työskentelyyn, positiivista ja 

innostunutta asennetta, oma-aloitteisuutta sekä vastuullisuutta. 

Lisätietoja Anne Helske p. 040 489 5381. 

 

KOTIKONTU 

Avustaja 

Kotikontuun etsitään kahta (2) kesätyöntekijää. 

Työt ovat kahden viikon jaksoissa ja ne sijoittuvat kesä-heinäkuulle (ajasta sovitaan 

tarkemmin valitun kanssa). Työaika kahden viikon ajalta 60 h. Palkka työstä on 390 euroa. 

Työtehtäviin kuuluvat asukkaiden kanssa ulkoileminen, pelaaminen, auttaminen esim. 

kaupassa käymisessä sekä pihatöiden tekemistä. 

Työntekijältä edellytetään oma-aloitteisuutta, iloista ja reipasta asennetta, seurallisuutta 

sekä rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta. 

Lisätietoja Taru Vaarala p. 040 764 3172. 

 

PALVELUKOTI TANNA 

Avustaja 

Palvelukoti Tannaan etsitään kahta (2) kesätyöntekijää 

● 7. – 18.6.2021 

Työaika kahden viikon ajalta 60 h. Palkka työstä on 390 euroa. 

Työtehtäviin kuuluu ulkoilua ikäihmisten kanssa, lehtien lukemista yms. päivän ohjelman 

mukaan. 

Työntekijän tulee olla kiinnostunut työskentelystä ikäihmisten parissa. 

Lisätietoja Seija Jaako p. 040 489 5060. 

 

 

 


