
PELLON KUNNAN MYÖNTÄMÄT KESÄTYÖSETELIT 2023 

Pellolaisilla vuonna 2004–2008 syntyneillä nuorilla on mahdollisuus saada kesätyöseteli tulevalle kesälle 
2023 työllistyessään Pellon kunnan alueelle. Tuetulla kesätyöllä on tavoitteena antaa nuorille omakohtai-
sia kokemuksia työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä sekä yritysten ja työpaikkojen toiminnasta. 
Kesätyösetelin arvo on on tänä vuonna 195 euroa. 

Kesätyösetelillä tuettua kesätyöpaikkaa voi hakea yrityksistä, yhdistyksistä, osuuskunnasta, seurakunnas-
ta ja valtion työpaikoista. Omaan kotiin tai muihin yksityistalouksiin tai perheisiin ei voi työllistyä setelin 
avulla. Kuntakonsernin omat kesätyöpaikat tulevat erikseen haettavaksi (julkaistaan maaliskuun lopulla), 
eikä niihin niihin tarvita erillistä kesätyöseteliä. 

Työn tulee ajoittua lomakauden 2.5.2023–30.9.2023 väliselle ajalle. Kesätyöseteli on henkilökohtainen ja 
se myönnetään vain kerran vuodessa.  
 
Kesätyöseteliin oikeutettu nuori voi kesätyötä hakiessaan kertoa mahdolliselle työnantajalleen kesätyö-
setelin tuomasta palkkatuesta. Kesätyösetelin mukainen palkkatuki edellyttää vähintään kahden viikon 
työssäolojaksoa ja vähintään 30 h / vk ja alan työehtosopimuksen noudattamista (mm. kesätyöntekijän 
palkkaus, ja lomakorvaukset). Edellytyksen mukainen toiminta oikeuttaa kesätyösetelin mukaiseen palk-
katukeen (195 euroa). 

Nuori voi hakea kesätyösetelin Meän Opinahjosta, opinto-ohjaaja Tuija Huuskolta opiskelijakorttia tai 
muuta opiskelutodistusta vastaan. Nuoren työllistäneelle työnantajalle maksetaan kesätyösetelin mukai-
nen tuki takautuvasti sen jälkeen, kun työnantaja on toimittanut kuntaan laskun kesätyösetelistä, täyte-
tyn kesätyösetelin, palkkaerittelyn maksetusta palkasta sekä työajanseurantalomakkeen. 

Lisätietoja: Opinto-ohjaaja Tuija Huusko, tuija.huusko@pello.fi, 040 713 2755 

Henkilöstö- ja hyvinvointivastaava Sari Eero, 
sari.eero@pello.fi, 040 637 5334  

Huomaathan että kerho päivä on jatkossa keskiviikko ja kello-
aika on 11.00–13.30. 

Kerhoihin ovat kaikki tervetulleita, ilmoittautumiset kyseisen 
viikon maanantaina klo 16 mennessä. 

Sonja 040 539 3699  Marianne 040 700 3205

1.3. Pello Kulttuurikahvila Helmi, Ahjotie 8 (huom. paikka) 
klo 11–13.30 

8.3. Konttajärven Ns.talo klo 11–13.30. 
15.3. Turtolan seurakuntakodilla 11–13.30. 

23.3. Lampsijärven kylätalo 11–13.30 (huom. päivä on torstai) 

29.3. Pello Kyllinkeitaan juhlasali Vuorelantie 5-7. 

Seniorikerhot 
Maaliskuussa 

Kevätlukukausi 9.1.–21.4.2023
Ilmoittautuminen kurssille
uusi.opistopalvelut.fi/meanopisto/
Puhelimitse: 040 0220 343 ja 040 620 7414

Meän Opisto ja Pellon Ponsi yhteistyössä
SUKSIEN VOITELUKURSSI Pellossa
torstaina 2.3.2023 klo 17.30–19.30 vanhan yläasteen aulassa, osoite Koulutie 16.

Kurssin vetäjänä alan asiantuntija Martti Liikamaa. Kurssin hinta 5 €, varaa käteis-
tä mukaan.

Kurssilla suksivoiteita myynnissä (Red Creek Racing HF Super Luistovoiteet), 
lisätietoa voiteista www.suksisavotta.fi

Ota omat sukset mukaan, myös karvapohjat.
Lisätietoa kurssista Tarmo Uusitalo 040 520 9594


