
 
KESÄTYÖT 2022 (15-19 vuotiaille) /  

SOMMARJOBB 2022 (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  

  
Marikan puutarhapalvelut 
Perenna ja Penkki 
 

Marika Törrönen 
0401 875 564 
marika@perennajapenkki.fi  
 

Työtehtävät liittyvät yksityispihojen viheralueiden 
kunnossapitoon ja viherrakentamiseen. 
Työssä tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa, 
yhteistyökykyä ja innokkuutta. Töitä tehdään 
sääolosuhteista riippumatta, joten motivaatiota ja 
hurttia huumoriakin tarvitaan. 
 
Till arbetsuppgifterna hör underhåll och grönbygge 
av privatpersoners gårdar. Arbetet kräver god fysisk 
kondition, samarbetsförmåga och entusiasm. 
Arbetet görs oavsett väder så motivation och humor 
behövs. 
 

1 nuori 
4 viikkoa 

 
kesäkausi 

Café Villa Sibbe / 
Suomi Sisters Oy 

Elina Suomi 
0504 141 822 
villa@sibbe.fi  

Café & Villa Sibben asiakaspalvelu ja ylläpitotyöt. 
 
Café & Villa Sibbes kundbetjäning och underhåll. 
 
 

5 nuorta 
4viikkoa  

kesäkausi 

Nevas Golf ry - Toimisto Henri Nissinen  
0104 006 400 
tj@nevasgolf.fi 

Golfkentän vastaanotto: Pelaajien neuvonta, 
kassan toiminta, sekä ajanvarausten hoitaminen 
paikan päällä, puhelimitse ja sähköpostilla 
 
Golffältets mottagning: Spelarnas rådgivning, kassa 
verksamhet, samt att sköta reservationer på plats, 
via telefon och e-post. 
 

2 nuorta 
4 viikkoa 

 
Eri mittaisia työsuhteita 
huhti-syyskuulle, kesto 

vähintään 6 viikkoa. 
 

mailto:marika@perennajapenkki.fi
mailto:villa@sibbe.fi
mailto:tj@nevasgolf.fi


 
 Nevas Golf Oy - Kenttä Victor Backström 

0407 444 595 
tj@nevasgolf.fi  

Golfkentän piha- ja ruohoalueiden hoitotyöt. 
 
Golffältets gårds- och grönpmrådens 
servicearbeten. 

4 nuorta 
 

Eri pituisia työsuhteita 
huhti-syyskuulle. Kesto 

vähintään 4 viikkoa. 
 

Sibbo Kyrkoby Byalag rf Lisbeth Sved 
0504 136 206 
lisbeth.sved@arlafoods.com 
 

Ruohonleikkuu 1 kerta / viikko, työaika n. 2 h / kerta. 
 
Gräsklippning 1 gång / vecka och tid för utfört 
arbete ca. 2 h / gång. 
 

1 nuori 
 

4-6 viikkoa 
 

Kesäkausi 
Pop Up Ry Tuulia Tuovinen 

0405 336 243 
tuulia.tuovinen@popupry.com 
 
 

Lastenleirin avustajan tehtäviin kuuluu leiriohjaajan 
avustaminen lapsiryhmien ohjaamisessa, sekä 
avustaminen muissa leiriin liittyvissä asioissa (mm. 
ruokailut, ulkoleikit, leiritavaroiden purkaminen/ 
siivous). 
Kesäleirit järjestetään kesällä 2022: 6.6.-10.6.2022 
ja 1.8.-5.8.2022. 
 
Till barnlägrets medhjälpares uppgifter hör att hjälpa 
handledaren handleda barngrupperna, samt hjälpa 
till med andra uppgifter (b.la. vid maten, utelekar, 
lägersakernas nedtagning / städning). 
Sommarlägren ordnas sommaren 2022: 6.6.-
10.6.2022 och 1.8.-5.8.2022. 
 

6 nuorta 
 

2 viikkoa 
 

kesäkausi 
 

Sipoon Wolf ry 
 

Johanna Manninen  
0445 389 904 
johanna.manninen@sipoonwolf.fi 
 

Leiriavustajan tehtävät jääkiekkoleireillä. 
 
Lägermedhjälparens uppgifter på ishockeyläger. 

6 nuorta 
 

2 viikkoa 

 
Garantiföreningen för Paipis 
Barnträdgård rf 

Johanna Manninen 
0445 389 904 
manninen.johanna@saunalahti.fi 
 

Apuohjaajan tehtävät kesäleikiksessä. 
 
Hjälphandledarens uppgifter på sommarlekis. 
 
 
 
 

2 nuorta 
 

3 viikkoa  

mailto:tj@nevasgolf.fi
mailto:lisbeth.sved@arlafoods.com
mailto:tuulia.tuovinen@popupry.com
mailto:johanna.manninen@sipoonwolf.fi
mailto:manninen.johanna@saunalahti.fi


 
Sibbo 4H förening Ann-Kristin Nyberg 

0505 368 614 
ann-kristin.nyberg@fs4h.fi 
 

Lasten ja nuorten ohjaaminen leireillä ja 
kerhotoiminnassa. 
 
Handledning av barn och ungdomar på läger och 
klubbverksamhet. 
 
 

4 nuorta 
 

4 viikkoa 
 

ajalle 1.5-31.8.2022 
 

Ann-Kristin Nyberg Ab Ann-Kristin Nybeg 
0505 368 614 
ann-kristin.nyberg@fs4h.fi 

Tallitöitä. 
 
Stallarbete. 
 
 

2 nuorta 
4viikko 

 
ajalle 1.6. - 31.8.2022 

 
Sipoon Korpi-Susi Oy  Juhana Rytioja 

0400 453 511 
rytiojajuhana@gmail.com 
 

Luontomatkailun avustajan tehtävät. 
 
Handledarens uppgifter för naturresor. 
 
 

1 nuori 
 

4 viikkoa 
 

kesäkausi 
Eriksnäs Gård / Pallas Capital Pia Hartwall 

0405 127 902  
pia@gumbostrand.fi 
 

Puutarhanhoito, ruohonleikkuu sekä kitkeminen. 
Yleiset pihatyöt. 
Opit käyttämään ruohonleikkureita ja muita pieniä 
koneita sekä ajamaan mönkijällä. 
 
Trädgårdsarbete, gräsklippning samt rensning av 
ogräs. Allmänt gårdsarbete. 
Man lär sig använda gräsklippare och andra små 
maskiner samt att köra fyrhjuling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 nuori 
 

4 viikkoa 
 

kesäkausi 

mailto:ann-kristin.nyberg@fs4h.fi
mailto:ann-kristin.nyberg@fs4h.fi
mailto:rytiojajuhana@gmail.com
mailto:pia@gumbostrand.fi


 
Hem och Skola vid Söderkulla 
Skola rf 

Heidi Träskelin 
0405 196 711 
hos.sodis@gmail.com 
 

Kesätoiminta 6.-23.6.2022 koulun pienimille 
oppilaille. Apuohjaajat auttavat vastaavat ohjaajat. 
Apuohjaajien tehtäviin kuuluvat leikkiminen ja 
kesätoimintaan osallistuvien koululaisten tukeminen. 
Aktiviteetit ovat mm. pelit, jalkapallo, leikit ja 
askartelu. Työtehtäviin kuuluu myös lounaan ja 
välipalojen tarjoilu. Toiminta on suunnattu 
Söderkullan koulun nuorimmille oppilaille ja se 
tapahtuu ruotsiksi. Edellytämme hyvää asennetta 
työhön ja ruotsin kielen taitoa. 
 
Sommarverksamhet 6.-23.6.2022 för skolans yngsta 
elever. Hjälpledare, som hjälper de ansvariga 
ledarna. Till hjälpledarnas arbetsuppgifter hör att 
leka med och stöda skolbarnen som deltar i 
somrisverksamheten. Aktiviteterna är bl.a. att dra 
lekar, spela fotboll, uteaktiviteter och pyssla med 
barnen. Till uppgifterna hör också att servera lunch 
och mellanmål. Verksamheten är riktad till 
Söderkulla skolas yngsta elever och sker på 
svenska. En bra inställning till arbetet och 
kunskaper i svenska är det enda som krävs. 
 
 

2 nuorta 
 

2 viikkoa 
 

kesäkausi 

Savijärvi Gård Fast.sam.sl 
 
 
 
 

Agneta Simonsén-Nordström 
092 391 002 
savijarvigård@gmail.com 
 

Maatilamatkailu, catering, puutarhanhoito, siivous, 
eläintenhoito pienessä mittakaavassa. 
Tuntityö, 7 päivää viikossa maanantaista 
sunnuntaihin, josta 2 vapaapäivää. 
 
Gårdsbruksturism, servering, trädgårdarbete, 
städning, djurhantering i liten skala. 
Timanställning, 7 dagar i veckan måndag-söndag 
varav 2 lediga dagar. 
 
 
 

6 nuorta 
 

vaihtelee toukokuusta 
lokakuuhun 

 

mailto:hos.sodis@gmail.com
mailto:savijarvig%C3%A5rd@gmail.com


 
IF Sibbo-Vargarna / Friidrott Kristian Tillander 

0505 595 955 
kristian.tillander@outlook.com 
 

Ohjaaja yleisurheilun urheilukouluun Söderkullassa 
ja Nikkilässä. 
 
Ledare för friidrottens idrottsskola i Söderkulla och 
Nickby 
 

8 nuorta 
 

3 viikkoa 
 

kesäkausi 

Arctrek Oy Aino Harjapää 
0503 813 035 
ano.harjapaa@arctrek.fi 

Hevosten liikutusta, ruokinta ja vesien hoitaminen. 
Tallin / pihan siivous. 
 
Motionering och utfodring av hästar, vattenskötsel. 
Städning av stallen / gården. 

1 nuori 
 

1 kk 
 

kesäkausi 

T:mi Anu Viinanen Anu Viinanen 
0504 412 613 
anu.viinanen@kolumbus.fi  

Jäätelönmyyntiä ja kioskin puhtaanapito. 
 
Försäljning av glass och kioskens underhåll. 

5 nuorta 
 

10 viikkoa 
 

kesäkausi 
Talman Lehtopuutarha Oy  Marko Kajavala 

0407 358 351 
marko@talmanlehtopuutarha.fi  

Taimien kauppakunnostus ja istutus käsin. 
 
Plantornas förberedelse för saluföring och 
plantering för hand. 
 

6 nuorta 
 

4 viikkoa 
 

              kesäkausi 
Sipoon Taiteilijat ry. Heidi Savilakso-Saatsi 

0407 453 913 
heidisavilakso@gmail.com 
 

Pesula Gallerian ja K17-taidetilan näyttelyvalvojien 
ja taidelainaamon asiakaspalvelijan työtehtäviä. 
Pieniä pihan ja tilojen viihtyvyyden ja siisteyden 
tehtäviä. 
 
Pesula Galleriets och K17-konstutrymmets 
utställningsvakters och artotekets kundbetjänings 
uppgifter. 
Små städuppifter för gårdens och utrymmens 
trivssamhet. 
 
 
 
 
 
 

1 nuori 
 

2-4 viikkoa 
 

kesäkausi 

mailto:kristian.tillander@outlook.com
mailto:ano.harjapaa@arctrek.fi
mailto:anu.viinanen@kolumbus.fi
mailto:marko@talmanlehtopuutarha.fi
mailto:heidisavilakso@gmail.com


 
Idrottsföreningen Sibbo-
Vargarna r.f. 

Pekka Ollikainen ilm. 
Heidi Saarijärvi 
0400 283 873 
svjalkapallo@gmail.com 
 

Apuohjaaja toimii seuran vakinaisten valmentajien 
apuna jalkapallokesäleirien toiminnan 
järjestämisessä. Leireille osallistuu alakouluikäisiä 
lapsia ja päivät täyttyvät jalkapallosta, 
oheisharjoitteista ja mukavasta kesäisestä 
toiminnasta. Toivomme oma-aloitteisuutta, intoa 
toimia lasten parissa ja iloista asennetta. 
Urheilullisuudesta, jalkapallotaustasta ja 
kaksikielisyydestä on etua. 
 
Hjälphandledaren fungerar som hjälp för 
föreningens fastanställda tränare under 
fotbollslägren. I lägret deltar barn under skolåldern 
och dagarna fylls med fotboll, biträning och trevlig 
sommarverksamhet. Vi önskar personer som är 
initiativrika, har motivation att jobba med barn och 
har en glad attityd. Sportentusiasm, bakgrund inom  
fotboll och tvåspråkighet är en fördel. 
 

10 nuorta 
 

2 viikkoa 
 

kesäkausi 

Oy Suomen Työkaluapu Ab Tom Lindblom 
0405 044 273 
tom.lindblom@dfk.fi 

Erilaisia varasto- ja toimistotöitä. 
Ruotsinkielen pätevyys pakollinen. 
 
Diverse lager- & kontorsjobb. 
Kunskaper i svenska ett måste. 
 
 

1 nuori 
 

4viikkoa 
 

1.5.2022 - 31.8.2022 
 

 

Viherkehä Minna Keskitalo 
0408 335 880 
minna.keskitalo@viherkeha.fi  

Vihertyö. 
 
Grönarbete. 

4 nuorta 
2 viikkoa 

 
1 nuori 

4 viikkoa  
 

kesäkausi 
 

 

mailto:svjalkapallo@gmail.com
mailto:tom.lindblom@dfk.fi
mailto:minna.keskitalo@viherkeha.fi


 
Södra Sibbo 
Ungdomsförening 
 
 
 

Monica Wilenius 
0407 155 706 
monicae.wilenius@sipoo.fi 
Söderkullavägen 618, 01150 
Söderkulla 

Pienten risupuitten kaato yhdessä nuorisoseuran 
jäsenten kanssa, sekä muita pihatöitä. 
 
Fällning av små kvistträd tillsammans med 
ungdomsföreningen, samt andra gårdsarbeten. 
 
 
 

2 nuorta 
 

2 viikkoa 
 

kesäkausi 

IF Sibbo-Vargarna rf Carola Juselius 
info@sibbo-vargarna.fi 
 
https://sibbo-
vargarna.fi/fi/kesatoihin-pilvijarvelle/ 
 
 

Pysäköintivalvojia ja kioskimyyjiä. 
Työtehtäviin kuuluu myös pitää huolta alueen 
siivouksesta. 
 
Parkeringsövervakare och kioskbiträden. 
Till arbetsuppgifterna hör också städning av 
området. 
 
 
 
 
 

15 nuorta 
2-6 viikkoa 

 
10 nuorta 
2 viikkoa 

 
5 nuorta 
4 viikkoa 

 
kesäkausi 

Berner Media Justus Berner 
0401 273 373 
justus.berne@bernermedia.fi  

Mediahommia, festivaalialueella ja sen ulkopuolella. 
Kalustonkasausta, video- ja valokuvaamista. Työssä 
käytettävät koneet ja kalusto (tietokone, puhelin 
jne.). 
 
Media arbete på festivalområdet och utanför. 
Ihopsättning av möbler, videofilmning och 
fotografering (datorer, telefon mm.). 
 

2 nuorta 
 

2 viikkoa 
 

Icester Mette Kinnunen 
0404 107 192 
mette.kinnunen02@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Jäätelökioskityöntekijä. 
 
Glasskiosksarbetare. 
 
 

3 nuorta 
 

5 viikkoa per työntekijä 
 

kesäkausi 

mailto:monicae.wilenius@sipoo.fi
mailto:info@sibbo-vargarna.fi
https://sibbo-vargarna.fi/fi/kesatoihin-pilvijarvelle/
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Nopee ry 

 
Jani Huhtakallio 
0408 405 588 
jani.huhtakallio@nopee.org  

 
Yleishyödylliset tehtävät Nopee-toiminnassa. 
Alueen yleistä hyvinvointia edistävät tehtävät. 
Ympäristön viihtyvyyden lisääminen, ikäihmisten 
auttaminen, sekä Nopee Mobiilin -nuorten liikkuvan 
tukikohdan kunnossapitotehtävät. 
Lisäksi tehtäviä yhteistyössä mm. nuorisopalvelujen 
kanssa. 
 
Allmännyttiga uppgifter inom Nopee-verksamheten. 
Områdets allmänna underhåll. Ökandet av trivseln i 
miljön, hjälpandet av åldringar samt underhålla av 
Nopee Mobiilis-ungdomars rörliga bas. Andra 
arbetsuppgifter i samarbete med 
ungdomstjänsterna. 
 
 
 

 
2 nuorta 

 
2 viikkoa 

 
kesäkausi 

 

 

Helsingin Urheiluratsastajat ry Miia Arenta-Holmström 
0445 031 837 
urheiluratsastajat@gmail.com 
 

Tallitöitä meidän oman työntekijän ohella. 
Kaikkea mitä kuuluu tallityöskentelyyn, siivousta, 
hevosten ulosvientiä yms. pieniä askareita. 
 
Stallarbete vid vår arbetares sida. Allt som hör till 
stallarbete, städning, föra ut hästar mm. småsysslor. 
 
 
 

2 nuorta 
 

2vkoa 
 

kesä-heinäkuun ajalle 

Mattas gård Leif Fredriksson 
0400 317 294 
leif.fredriksson@fredko.com 
Stadsvikintie 127, 01150 Söderkulla 
 

Puutarhan ja kiinteistönhoito. 
 
Trädgårds och fastighetsskötsel. 
 
 

2 nuorta 
 

               4viikkoa 
 
               kesäkausi 

Christoffer Lindberg Karl Lindberg 
0400 714 002 
christoffer.lindberg@pp.inet.fi 
Tarapotintie 22, 01150 Söderkulla 

Tallitöitä, eduksi jos on tottunut eläinten kanssa 
tekemiseen. 
 
Stalljobb, fördel om man är van att handskas med 
djur. 
 

1 nuori 
 

4 viikkoa 
 

kesäkausi 

mailto:jani.huhtakallio@nopee.org
mailto:urheiluratsastajat@gmail.com
mailto:leif.fredriksson@fredko.com
mailto:christoffer.lindberg@pp.inet.f


 
Cafe Pikkurastas Päivi Rastas 

0408 418 118 
paivi.rastas@pikkurastas.fi 
 
 

Salaattien, kahvien ja annosten valmistus, leivonta, 
astiahuolto, siivous, pöytien siivous, asiakaspalvelu 
Ruotsin kielitaidosta ja hygieniapassista on hyötyä. 
 
Tillredning av sallader, kaffen och portioner, 
bakning, diskhantering, städning, städning av bord, 
kundservice. 
Till fördel ses kunskap inom svenska och 
hygienpass. 
 

2 nuorta 
 

2 viikkoa 
 

kesäkausi 
 

Insinööritoimisto Haikonen Oy Mikko Haikonen 
092 303 069 
info@haikonenworks.fi  

Kiinteistöhuolto: Nurmikonleikkuu, lapiotyöt, 
pusikoiden raivaukset, roskien kerääminen 
Oma ajoneuvo, kuten mopo tai auto tarvitaan 
joustavaan työpaikalle kulkemiseen. Autokortti 
plussaa, liikumme pakettiautoilla. 
 
Fastighetsservice: Gräsklippning, grävarbeten, 
röjning av buskar och ihopsamling av skräp. 
Eget fordon, så som moped eller bil, behövs för att 
smidigt ta sig till arbetsplatsen. Körkort är ett plus, vi 
rör oss med paketbil. 
 

1 nuori 
 

2 kk 
 

kesäkausi 
 

Ådalens Idrottsförening 
 

Kia Lehmusvuori 
0503 227 999 
kia.lehmusvuori@adalensif.com  

Leiriavustajan tehtävät 
 
Lägermedhjälparens uppgifter 

1 nuori 
2viikkoa 

 
6.-17.6. aikana. 

 
 

 

 

mailto:paivi.rastas@pikkurastas.fi
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