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KESÄTYÖT 2021 (15-19 vuotiaille) / 

SOMMARJOBB 2021 (för 15-19-åringar)  
  

Seuraavat yritykset ja yhdistykset palkkaavat nuoria kesätöihin kunnan kesätyösetelillä /  

Följande företag och föreningar anställer unga på sommarjobb med kommunens sommararbetssedel 
  

Firma / Yritys / Yhdistys  

Firma / Företag / Förening  

  

Yhteyshenkilö, puh, email 

Kontaktperson, tfn, e-post 
Työn laatu 

Arbetets art  
Palkkaavat kunnan 

tuella 

Anställer med 

kommunens stöd 

 

Ahlbergin puutarha Minna Tengvall, puh 0400812087, 

minna[a]ahlberginpuutarha.fi 

Kaikenlaista puutarhatyötä luomuyrttien, -

salaattien ja taimien parissa. Sekä kasvihuoneessa, 

että pellolla. 

3 

AiKa-talli Kajander, puh 0405817060, 

aikaponit[a]gmail.com 

Hevostallin töitä. Kesäleireillä avustajan tehtäviä. 1 

Box Café & Grill / Nevas Golf 

Ravintola 

Riika Pikkuvirta, puh 0406859729 
riikapi[a]gmail.com 

Avustamista ravintolaan liittyvissä tehtävissä, 

esimerkiksi ruokien pöytiintarjoilua, tilojen 

siistimistä, järjestelyä, ruuan valmistuksessa ja 

esille laitossa avustamista. 

2 

Box Consulting Oy Markus Hämäläinen, puh 

0408334889 
markus.hamalainen[a]bcoy.fi 

Projektiassistentti, projektien dokumentoinnin 

avustavat toimet 

1 

Café & Villa Sibbe / Suomi 

Sisters Oy 

Milla Sohlström, puh 0407051706 
villa[a]sibbe.fi 

Hotelli- ja kahvilatyö 3 



Garantiföreningen för Paipis 

Barnträdgård/Paipis Lekis 

Johanna Manninen, tfn 044-

5389904 
manninen.johanna[a]saunalahti.fi 

Kesäleikkitoiminnan ohjaajan tehtävät yhdessä 

Lekiksen vakituisen työntekijän kanssa; lasten 

valvonta ja avustaminen, leikkiminen, leikkien 

ohjaus ulkona ja sisällä, aamupiirien yms. pienten 

ohjelmatuokioiden suunnittelu ja ohjaus sekä 

eväiden syönnin valvonta/avustaminen 

tarvittaessa. Tärkeintä on läsnäolo ja mukava 

yhdessäolo lasten kanssa. Työpaikka etelä 

Paippisissa. Suurin osa lapsista on ruotsinkielisiä, 

joten hyvä ruotsinkielentaito vaaditaan, 

suomenkielentaidosta on etua. 

1 

Gumbohuset Ab Catharina Fallström, tfn 

0458495856 
info[a]gumbontalo.fi 

Vi söker 2  hjälpledare till vårt dagsläger för barn i 

åldern 6-12. Till arbetsuppgifterna hör att dra olika 

lekar och program för barnen, samt hjälpa till med 

servering av lunchen. 

1 

Icester Mette Kinnunen 

mette.kinnunen02[a]gmail.com 
Jäätelökioskissa asiakaspalvelu. 1 

If Sibbo-Vargarna r.f. Staffan Ahlberg, puh 0407058327 
info[a]sibbo-vargarna.fi 

18 år fyllda: Kioskförsäljning, parkeringsbiljett 

försäljning, inventering i kiosken. Ifall innehav av bil, 

även möjligt på frivillig basis att köpa av varor från 

S-market i Söderkulla. Städning på friluftsområdet 

samt hålla rent i WC byggnaden. Fungera som 

ansvarsperson på området under arbetspasset.  

 

15-17år fyllda: Parkeringsbiljettförsäljning och 

ansvarar för övervakningen av parkeringsområdet 

samt vid behov plocka skräp. Hjälper till i kiosken 

vid behov, särskilt soliga och varma dagar med 

mycket besökare på området.  

 

18 v. täyttäneet työntekijät vastaavat kioski- ja 

9 



pysäköintilippumyynnistä sekä kioskin 

myyntituotteiden inventoinnista. Omalla autolla 

kulkevien työntekijöiden tehtäviin voi kuulua myös 

tavaroiden osto S-market Söderkullasta, mutta se ei 

ole välttämätöntä. Tehtäviin kuuluu myös 

ulkoilualueen ja wc-rakennuksen siivous. 18-

vuotiaat työntekijät toimivatulkoilualueen 

esimiehenä työvuoronsa aikana.  

 

15–17-vuotiaat kesätyöntekijät myyvät 

pysäköintilippuja ja vastaavat pysäköintialueen 

siivouksesta. He toimivat myös kioskissa apulaisina 

aurinkoisina ja lämpiminä kiirepäivinä. 

Mattas gård Leif Fredriksson, tfn 0400317294 
Leif.fredriksson[a]fredko.com 

Trädgårdsarbete, fastighetsskötsel 1 

Nevas Golf kentänhoito Victor Backström, puh 0407444595 
kentta[a]nevasgolf.fi 

Golfkentän ja piha-alueiden hoitotyöt. 2 

Nevas Golf toimisto Henri Nissinen, puh 0104006400 
tj[a]nevasgolf.fi 

Golfkentän toimistotyöt, kuten pelaajien 

ajanvarausten ylläpito ja maksujen 

vastaanottaminen, myymälätoiminta sekä 

puhelinpalvelun hoitaminen. Hakijoilta edellytetään 

18 vuoden ikää. 

1 

PopUp ry Tuulia Tuovinen, puh 0405336243 
tuulia.tuovinen[a]popupry.com 

Parkourin ja elokuvan kesäleirien avustaja 1 

Savijärvi Gård Agneta Simonsén-Nordström, tfn 

09-2391002 
savijarvigard[a]gmail.com 

Arbete i stallet och trädgården, städning, servering 3 

Sibbo-Vargarna / Friidrott Kristian Tillander, puh 0505595955 
kristian.tillander[a]sipoo.fi 

Palkataan henkilöitä yleisurheilun urheilukoulun 

vetäjiksi. 

3 



Sipoon Korpi-Susi Oy Juhana Rytioja, puh 0400453511 
rytiojajuhana[a]gmail.com 

Hirsikodan ja piha-alueen siivoamista, avustaminen 

vaellusasiakkaiden nuotio ruokailussa ja 

polttopuuhuollossa. 

1 

Sipoon Wolf ry, Sibbo Wolf rf Johanna Manninen, puh 044-

5389904 
johanna.manninena]sipoonwolf.fi 

Jääkiekkopäiväleirin avustajan (kaksi erilaista) 

tehtävät: 1. Valmennuksen apuna jäällä: 

lapsiryhmien ohjaaminen, harjoitteiden suunnittelu 

ja ohjaus, valvonta, yms. apuvalmentan ja ohjaajan 

tehtävät. 2. Leiriavustaja: ruoan lämmitys ja 

tarjoilut, siivoustehtävät, valvonta, lasten 

avustaminen ja neuvonta, yms. leirityöntekijän 

tehtävät. 

3 

Sipoonranta Sup & Sport ry Marianne Haarakangas, puh 

0400759606 
marianne.haarakangas[a]gmail.com 

Vesiurheilu- ja liikuntavälineiden vuokraus, huolto, 

ohjaus. Kesäkahvilassa myynti, siivous, yms. 

kahvilatoiminta. Kesäkuntosaliin liittyvät 

huoltotoimet. Rentoa ja helppoa tekemistä, töiden 

lomassa mahdollisuus harrastaa itsekin liikuntaa. 

2 

T:mi Anu Viinanen Anu Viinanen, puh 050-4412613 
anu.viinanen[a]kolumbus.fi 

Jäätelönmyyntiä. 3 

Talman Lehtopuutarha Marko Kajavala, puh 0505732734 
Marko[a]talmanlehtopuutarha.fi 

Taimien kauppakunnostusta sekä käsin 

istuttamista. 

4 

Viherkehä Oy Minna Keskitalo, puh 0408335880 
minna.keskitalo[a]viherkeha.fi 

Eri tyyppiset viherhoitotyöt 2 

WBO Group Oy Elmeri Tiri, puh 0445545692 
wbogroup.info[a]gmail.com 

Siivous työt sekä apumiehenä työmailla 1 


