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Jatka lausetta chatissa:
Tänään odotan oppivani _________________



Sisältö
• Oman arvon kasvattaminen

• Kohteiden valinta

• Projektinhallinta

• Hakemus

• Yhteydenotto

• Seuranta

• Haastattelu



Jatka lausetta chatissa:
Töiden hakeminen on _________________



Töiden hakeminen on
työtä.



Sinun arvosi työmarkkinoilla

•Osaaminen

•Kokemus

•Potentiaali: mitä voit olla tulevaisuudessa

•Kyky erottautua



Sinun arvosi työmarkkinoilla

•Osaaminen: hanki kortteja, koulutusta

•Kokemus: Tee edes jotain.
•Potentiaali: Kerro se työnantajalle

•Kyky erottautua: Jää mieleen, hyvällä tavalla.



Kohteiden valinta

Käytä kontakteja: ota yhteyttä sukulaisiin ja tuttaviin.

Kysy, kysy ja kysy.

Esimerkiksi:

• Maatilat: poiminta

• Autokaupat: pesu

• Supermarketit: hyllytys

• Sesonkikaupat: apupoika

• Jäätelömyynti

• Ravintolat

• Tehtaat



Töiden hakeminen on
työtä.



Kirjoita chatiin: missä ikäisiäsi kavereita on 
ollut töissä?



Projektinhallinta

• Aloita epätodennäköisestä vaihtoehdosta, treenaa heidän avullaan

• Laita kohteet paremmuusjärjestykseen

• Tee hakemus per päivä

• Pidä kirjaa: koska laitoit hakemuksen, kenelle (yhteystiedot), onko 
tullut vastausta

• Älä hämmenny kun he soittavat takaisin.



Hakemus

• Kuva mukaan

• Asiallinen sähköpostiosoite: Levotontuhkimo2003@enolekoskaanvakavissani.net

• Anna jonkun lukea hakemus

• Katso malleja, työstä ja viilaa

Hakemus CV / Ansioluettelo

Tärkein alkuun, 6 sekuntia aikaa Tärkein alkuun, 6 sekuntia aikaa

Tekstiä Lista

Kuvaileva Tiivis

”Miksi minut kannattaa palkata” ”Mitä olen tehnyt tähän asti”



Hakemus

• Viittaa käyntiin tai puhelinsoittoon

• Suosittelijat:  Opettaja? Valmentaja? TET-paikoista?

• Mainitse jos olet käytettävissä myös myöhemmin tulevina kesinä

Katso mallia, viilaa ja paranna:

https://duunitori.fi/tyoelama/tyonhakuopas/ohjeet-ja-mallit/hyva-
tyohakemus

https://duunitori.fi/tyoelama/tyonhakuopas/ohjeet-ja-mallit/hyva-tyohakemus


Miten teet 
paremman?

Kirjoita chattiin



Yhteydenotto

• Ilman rohkeutta ei ole mitään.
• Olen pahoillani että olen olemassa, haluaisitteko sääliä minua?
• Haluaisin tulla teille töihin, miten tämä toteutetaan?
• Onnittelut, olette juuri löytäneet loistavan kesätyöntekijän!

• Korona-aikana: Sähköposti, puhelinsoitto

• Muutoin
• Polkupyörä, siistit vaatteet
• Harjoittele kättely
• Paperi mukaan

• Asiallisuus

• Esittele itsesi aluksi, esittele itsesi lopuksi



Seuranta

Kysy perään viikon-kahden päästä

• Voinko antaa jotain lisätietoja?

• Miltä tilanne näyttää tällä hetkellä?

Koskaan ei tiedä mitä asioita lukija arvostaa ja mitä karsastaa.



Aina ei onnistu
… mutta onnistumisia tarvitsee vain yhden

Myyjät: 1 onnistuminen per 8
Töidenhaun alussa: 1 onnistuminen per 20-100
Yliopistokoulutus ja 12v kokemusta: 1 per 5-20



Lisää vinkkejä

1) Haluatteko koulutuksen haastattelusta?

2) Haluatteko suorittaa hygieniapassin?

3) Haluatteko että joku Metsäveikko katsoo teidän hakemuksen läpi?

https://kesaduuni.org/vastuulliset-kesatyopaikat/opas-kesatyonhakijalle/millainen-on-hyva-kesatyohakemus-ja-cv/
https://www.monster.fi/uraneuvonta/artikkeli/10-vinkkia-tyohakemuksen-
tekoon?WT.mc_n=olm_sk_srch_ggl_uraneuvonta_fi&gclid=EAIaIQobChMI_43k_dnb6AIVVKWaCh1TAAGdEAAYASAAE
gLlyvD_BwE

https://kesaduuni.org/vastuulliset-kesatyopaikat/opas-kesatyonhakijalle/millainen-on-hyva-kesatyohakemus-ja-cv/
https://www.monster.fi/uraneuvonta/artikkeli/10-vinkkia-tyohakemuksen-tekoon?WT.mc_n=olm_sk_srch_ggl_uraneuvonta_fi&gclid=EAIaIQobChMI_43k_dnb6AIVVKWaCh1TAAGdEAAYASAAEgLlyvD_BwE


Kiitos!

Toimintakisapisteet:
Laita Sillille sähköpostilla kuvat muistiinpanoistasi. mikko@sillander.com


