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TULE TAPAAMAAN TYÖNANTAJIA - LÖYDÄ ITSELLESI TYÖPAIKKA!  

Mänttä-Vilppulan Rekrymessujen ständeillä esittäytyy suuri joukko  
työnantajia ja koulutuksenjärjestäjiä. Tutustu käsissäsi olevan messu-
oppaan avoimiin työpaikkoihin, käy rohkeasti esittäytymässä messu-
osastoilla tai ota työnantajaan yhteyttä ilmoituksessa toivotulla tavalla  
- asenne ratkaisee. 

CV-baarissa voit käydä maksuttomassa CV-kuvauksessa. Sieltä saat  
myös neuvoja ja niksejä sekä palveluajan oman CV:si päivittämiseen.  

Tapahtuman järjestää Mänttä-Vilppulan kaupunki yhteistyökump- 
paneinaan MW-Kehitys Oy ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä. 

ANTOISAA MESSUPÄIVÄÄ! 

Toivottaa messutyöryhmä Marjut, Minna ja Senni 

rekrymessut@manttavilppula.fi 
www.manttavilppula.fi/rekrymessut 

Työryhmä ei vastaa messuoppaan sisältöön, kuten työpaikkatietoihin, tulleista muutok-
sista. Työryhmä ei vastaa painossa tapahtuneista virheistä tai muista muutoksista, jotka 
ovat aiheutuneet kolmansien osapuolien toiminnasta. 
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ALMA MANU etsii kolmea täysi-ikäistä, reipasta ja oma-
aloitteista JAKAJAA varhaisjakeluun kesälomien sijaisuuk-
siin Mänttä-Vilppulaan. Työaika 2-4 tuntia yössä, klo 02.30

–07.00 välillä. Oma auto tarvitaan. Palkkaus TES:n mukaan, lisäksi korvaus oman auton 
käytöstä. Täytämme paikat heti sopivien tekijöiden löydyttyä. 

Jätä hakemus: http://www.almamanu.fi/toihin-meille/avoimet-tyopaikat/ 

AUTOHUOLTO ST-ASENNUS OY Kolhosta etsii kesätyöhön henkilöautojen AUTO- JA KONE- 
HUOLTAJAA ajalle 15.5. - 31.7.2017. Haku päättyy 17.4.2017. Yhteydenotot puhelimitse 
Tomi Suvinen 0400 548 652. ST-Asennus Oy, Tehtaantie, 35990 Kolho 

Etsimme ammattitaitoista KIRJANPITÄJÄÄ/PALKANLASKIJAA. 
Econia Yrityspalvelut Oy, Arttu Eräpalo, aluejohtaja Pirkanmaa ja 
Keski-Suomi. Puh. 040 770 2595 arttu.erapalo@econia.com 

ENJOY - etsii viittä BAARITARJOILIJAA ja viittä JÄRJESTYKSENVALVOJAA 
Himoksen, Tampereen ja Mäntän alueen kesäfestivaaleille sekä kesä-
toimipisteisiin. Työ on tarvittaessa työhön kutsuttava. Enjoy välittää 
parhaita ravintola-alan ammattilaisia. Voit hakea tehtäviin 15.5.2017 
mennessä nettisivuillamme osoitteessa www.enjoy.fi tai vaihtoehtoi-

           sesti voit käydä jättämässä yhteystietosi messuosastollamme. 

FINNCONT OY etsii kesäksi MUOVITYÖNTEKIJÖITÄ 
muovituotteiden viimeistelyyn Virroille. Työ sopii myös 

opiskelijoille. Työ on 2- tai 3-vuorotyötä. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Hakemukset ja 
lisätiedot 21.4.2017 mennessä: valmistuspäällikkö Matti Ahtola, puh. 044 388 1265 tai 
sähköpostitse matti.ahtola@finncont.com. Etsimme myös TUOTANNONOHJAAJAA JA 
SUUNNITTELIJAA. Katso lisätiedot: www.finncont.com/index.php/fi/yritys/rekrytointi 

FORMICA IKI OY etsii KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ TUOTANTOTYÖHÖN sekä 
TOIMIHENKILÖHARJOITTELIJOITA PALKKATYÖHÖN. Edellytämme 18-
vuoden ikää. Yhteydenotot sähköpostilla 31.3.2017 mennessä:  
tarja.kivimaki@formica.com 

Etsimme työstään innostunutta HAMMASTEKNIKKOA TAI 
HAMMASLABORANTTIA joukkoomme. Työsi koostuu pää-
osin koko- ja osaprotetiikasta. Toimipisteemme sijaitsevat 
Mäntässä, Orivedellä ja Keuruulla. 

Lisätietoja: Erikoishammasteknikko Tapani Korkeala, puh. 050 598 4734  
tapani.korkeala@hammastaja.fi, Hammastaja Oy, Kauppakatu 21, 35800 Mänttä 

ALEX & WILIS hakee KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ jäätelökioski- ja kahvila-
myyntiin. Edellytämme myyntihenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta sekä 
hyvää työmotivaatiota. Alexiin haetaan kesätöihin myyntitaitoista, 
tietokonetaidot omaavaa henkilöä naistenvaatemyyntiin. Työtehtävi-

nä myös vitriinituotteiden valmistus ja esillepano. Toivomme henkilöltä innokkuutta ja 
hyvää työmoraalia. Mahdollisuus myös pidempiaikaiseen työsuhteeseen.  

Hakemukset daniel.hlavacek@hotellialexander.fi, puh.  0500 757 222 
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JK TAKSI TAMPERE OY etsii TAKSINKULJET-
TAJIA Mänttä-Vilppulan, Ruoveden, Juupa-
joen ja Kurun alueelle. Lisätietoja voit käy-

dä kyselemässä messuosastoltamme Harri Mäkelältä. Työhakemuksesi toivomme saa-
vamme osoitteeseen anu@nopsasti.fi. Hakuaika päättyy 16.4.2017. 

Haemme KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ  Mänttä-Vilppulan seudulle siivoustehtäviin  
erilaisiin asiakaskohteisiimme. Yleisimpiä kesätyötehtäviä siivouksessa ovat 
muun muassa toimistojen, myymälöiden ja teollisuuskohteiden ylläpitosii-
vous, asuinkiinteistösiivous. Työajat vaihtelevat arkipäivistä viikonloppuun, 
aamuvuorosta iltaan. Edellytämme sinulta iloista asiakaspalveluasennetta. 

Arvostamme aikaisempaa kokemusta siivousalan töistä, mutta huomioimme myös mui-
den alojen työkokemuksen. Osa tehtävistämme vaatii 18 vuoden iän ja nuhteettoman 
taustan.  

Täytä sähköinen hakemuksesi huolella viimeistään 29.5.2017 osoitteessa www.iss.fi 
Aloitamme hakemusten käsittelyn, haastattelut  ja valinnat jo hakuaikana. ISS Palvelut on 
mukana Vastuullinen kesäduuni-kampanjassa. Lue lisää www.kesaduuni.org 

JAVASKO OY on toiminut menestyksellisesti ras-
kaan ja keskiraskaan teknologiateollisuuden ali-
hankintakonepajana jo 31 vuoden ajan. Tuotanto-

tilamme sijaitsevat sekä Mäntässä että Vilppulassa. Valmistamme tuotteita yksittäisistä 
osista aina täydellisiin laitteistoihin asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Henkilöstömme 
vahvuus on tällä hetkellä noin 90. Haemme nyt LEVYSEPPÄ-HITSAAJIA, CNC-KONEISTAJIA 
ja KOKOONPANIJOITA. 

Ota yhteyttä: Päivi Korkeala, henkilöstöpäällikkö, paivi.korkeala@javasko.fi  
puh: 010 234 7357 gsm: 050 402 9002 www.javasko.fi 

JAVASKO MACHINES OY toimii Mäntässä Isonnie-
men teollisuusalueella. Henkilöstömäärämme on 
noin 60. Yrityksemme tunnetaan yleisesti alueella 
nimellä Pumpputehdas. Keskitymme pumpun 

osien valmistukseen ja pumppujen kokoonpanoon. Haemme nyt TUOTANNON TYÖNTE-
KIJÖITÄ. 

Ota yhteyttä: Martti Mäki, tuotantopäällikkö, martti.maki@javasko.fi  
puh: 010 234 7223 gsm: 050 563 9501 www.javaskomachines.fi 

Haluaisitko kuulua Suomen suurimman ikkuna- ja ovi-
valmistajan ammattilaisten joukkoon? Nyt Ruoveden 
tehtaalle haetaan iloisia ja työtä pelkäämättömiä KESÄ-
TYÖNTEKIJÖITÄ määrä-aikaisiin työsuhteisiin! Työt alka-

vat touko-kesäkuun aikana ja paikat täytämme heti sopivien henkilöiden löydyttyä. Haki-
joilta toivomme kykyä omaksua uusia asioita ja positiivista asennetta työn tekemiseen. 
Työ on fyysistä, mutta modernia tehdastyötä eikä se vaadi erityistä aikaisempaa työkoke-
musta. Tehtaamme toimii pääosin 2-vuorossa, (klo: 6-14 ja klo: 14-22).  

Jos haluat kuulua tähän ahkeraan ammattilaisten porukkaan, laitathan avoimen hake-
muksen alla olevaan osoitteeseen, niin otamme yhteyttä! rekry.ruovesi@inwido.fi  
Ruoveden tehdas, Pihlatie 3, 34600 Ruovesi 
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Etsimme metallialan asiakasyrityksellemme  
Keuruulle 

METALLITYÖNTEKIJÖITÄ, 3 paikkaa 
Ensisijainen tarve on tällä hetkellä viimeistelyssä (käsityökaluin tehtävää kierteiden ja 
viisteiden tekemistä, hiomista, viilaamista yms.) sekä laserleikkauksessa (materiaalin 
syöttämistä koneeseen, leikkausohjelman valinta, valmiin materiaalin purku koneelta 
jne.) Tehtäviin annetaan kattava perehdytys, joten aiempi kokemus vastaavista tehtävis-
tä ei ole ehdoton. Työtä tehdään kahdessa tai kolmessa vuorossa ma - pe. Hakijoilta toi-
vomme metallialan koulutusta ja/tai alan työkokemusta sekä reipasta asennetta ja teke-
misen meininkiä.  

HITSAAJIA, 3 paikkaa 
Pääasiassa mustan raudan mig-hitsaamista, ainevahvuudet 3-20 mm, piensarjaa, moni-
puolista ja vaihtelevaa työtä. Työtä tehdään kahdessa vuorossa. Hakijoilta toivomme 
kokemusta hitsaustöistä, kuvanlukutaitoa, tig-hitsaustaito eduksi.  

CNC-KONEISTAJAA 
Työssä käytetään pysty- ja vaakakaraisia Mazakin työstökeskuksia. Piensarjaa, monipuo-
lista ja vaihtelevaa työtä, kappaleen painot 1-100 kg. Työtä tehdään kolmessa vuorossa. 
Toivomme kokemusta koneistuksesta ja/tai alan koulutusta, reipasta asennetta ja luo-
tettavuutta. Työ sopii niin kokeneelle ammattilaiselle, kuin uransa alussa oleval-
le koneistajalle. 

Työaika kaikissa avoimissa paikoissa on sovittavissa ja käytössä on työaikapankki. Työt 
ovat pitkäkestoisia ja alkavat heti sopivien tekijöiden löydyttyä. Ilmainen majoitus järjes-
tyy tarvittaessa! Lähetä hakemus osoitteeseen roope.oksanen@jobservices.fi tai soi-
ta Roope Oksanen puh. 0400 740 818. 

JÄMSÄN KAUPUNGIN sosiaali- ja terveys-
toimi hakee vammaispalveluiden yksiköihin 
Jämsässä Linnakodin ja Lukkoilantien asun-
toryhmään sekä Kuhmoisten asunto-
laan ASUMISEN OHJAAJIEN SIJAISIA talvi-
kaudelle 2016 - 2017 reippaista, palvelu-

henkisistä ja joustavista hoitajista. Haemme myös VAMMAISAVUSTAJIEN SIJAISIA. Haku-
aika päättyy 30.3.17 

SAIRAANHOITAJAN sijaisuuksia Kuhmoisissa kesäkausi 2017 

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hakee yhteistoiminta-alueensa Kuhmoisten 
yksiköihin (kotihoito, ryhmäkoti, palveluasunnot, vuodeosasto) LOMASIJAISIA kesälle 
2017 reippaista, palveluhenkisistä ja joustavista hoitajista. Hakijoilta toivomme sairaan-
hoitajan tai terveydenhoitajan tutkintoa - myös alan opiskelijat huomioidaan. 

ASUMISEN OHJAAJIEN ja VAMMAISAVUSTAJIEN sijaisuuksia kesäkausi 2017 

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hakee yhteistoiminta-alueensa vammaispal-
veluiden yksiköihin Jämsässä Linnakodin ja Lukkoilantien asuntoryhmään sekä Kuhmois-
ten asuntolaan ASUMISEN OHJAAJIEN SIJAISIA kesäkaudelle 2017 reippaista, palveluhen-
kisistä ja joustavista hoitajista. Haemme myös vammaispalveluihin Jäm-
sään VAMMAISAVUSTAJIEN SIJAISIA sekä VAMMAISAVUSTAJIA vammaisten lasten ja 
nuorten mahdolliseen kesäaikaiseen hoitoon ja avustamiseen. Hakijoilta toivomme lähi-
hoitajan tutkintoa - myös alan opiskelijat huomioidaan. 

Jätä hakemus: www.jamsa.fi/tyo-ja-elinkeino 
Myös kaupungin kesätyöpaikat ovat haussa! 
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KEURUUN KAUPUNKI Hoitajien lyhytaikaiset sijaisuudet vanhuspalvelussa 

Haemme LÄHIHOITAJAN, SAIRAANHOITAJAN ja OSASTOAPULAISEN lyhytaikaisia sijaisia 
kotihoitoon, palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen ja hoivahoitoon. Työ on 
vuorotyöluonteista. Kelpoisuusehdot on määritelty terveydenhuollon ammattihenkilös-
töstä annetussa laissa ja asetuksissa. Muodollisesti epäpätevät hakijat otetaan myös 
huomioon. Voit ilmoittautua sijaisrekisteriin täyttämällä sähköisen hakemuksen 
osoitteessa www.kuntarekry.fi 

KITUSEN KIEVARI Tarjoaa kesäksi 2017 työpaikkoja  
KEITTIÖTYÖNTEKIJÖILLE ja KAHVILATYÖNTEKIJÖILLE. Keittiö-
työhön hakeutuvalla hygieniapassi eduksi. Kahvilatyöhön 
hakeutuvan oltava 18 v täyttänyt. Haku päättyy 9.4.2017. 

Hakemuslomake www.kitusenkievari.fi tai Kitusen Kievarin kassalta.  
Sampolantie 7, 34800 Virrat. Puh. 03 475 2000, kitunen@kitusenkievari.fi 

KOJAIR TECH OY hakee TUOTANNONSUUNNITTELIJAA. Toimit osana 
Vilppulan tehtaan organisaatiota. Päävastuualueenasi on tuotannon 
hienokuormitus, kapasiteetin suunnittelu ja tuotantosuunnitelman to-
teutumisen varmistaminen. Lisäksi osallistut materiaaliostoihin. Toimit 
esimiesroolissa tuotannon työntekijöille ja tuet heitä päivittäisessä on-
gelmanratkaisussa. Raportoit tehtävässäsi tehdaspäällikölle ja toimit 
läheisessä yhteistyössä myynnin, suunnittelun ja oston kanssa. Osallis-

tut erilaisiin tuotannon kehittämisprojekteihin yhdessä muun organisaation kanssa. 

Edellytämme hakijalta sopivaa teknistä koulutusta (esim. insinööri) sekä kokemusta val-
mistavasta teollisuudesta. Olet sosiaalinen, koet ihmisten johtamisen luontevana ja suo-
riudut kommunikoinnista myös englanniksi. Osaaminen ja kokemus puhdasilmateknolo-
gista, ohutlevyvalmistuksesta, Lean-menetelmistä on sinulle eduksi. Tehtävä vaatii päi-
vittäistä läsnäoloa Vilppulan tehtaalla. 

TUOTANTOTYÖNTEKIJÖITÄ. Haemme jatkuvasti Vilppulan tehtaan tuotantoomme vahvis-
tuksia. Etsimämme henkilöt ovat innokkaita, oma-aloitteisia ja huolellisia joukkuepelaajia 
jotka välittävät työympäristöstään. Ammatillinen peruskoulutus ja aikaisempi kokemus 
tuotantoympäristöstä ovat hakijalle eduksi. Työtehtävät ovat erilaisia valmistavan teolli-
suuden työtehtäviä pääosin yhdessä vuorossa. 

Voit myös jättää avoimen hakemuksen verkkosivuillamme www.kojair.com 
Lisätietoja tehtävistä Tero Kankkunen, tehdaspäällikkö, Kojair Tech Oy, Teollisuustie 
35700 Vilppula. Puh. 040 543 5073 tero.kankkunen@kojair.com www.kojair.com 

Katso avoimet työpaikat osoitteesta www.kuntarekry.fi 

Haemme palvelukseemme Länkipohjaan sekä toistaiseksi voimassaole-
viin että määräaikaisiin työsuhteisiin: HITSAAJIA, perävaunujen osaval-
mistukseen ja kokoonpanohitsaukseen. VARUSTELUASENTAJIA, pääasial-
lisena tehtävänä perävaunujen loppuvarustelutyöt, kuten  
jarru- ja sähkötyöt ja erilaiset päällirakenteiden asennustyöt.  
Työsuhteet: maaliskuun-elokuun aikana. Hakuaika: jatkuva.  

Lisätietoja: puh 020 761 9100. Hakemukset: mervi.kultala@jyki.fi 
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Etsitään asiakaspalveluhenkistä, kauneusalasta kiinnostunutta persoo-
naa. Voit olla KOSMETOLOGI, PARTURI-KAMPAAJA tai alasta kiinnostunut 
henkilö. Kaksoistutkinto plussaa. Töitä sopimuksen mukaan tuntipalkalla, 
vuokratuolilla tai yrittäjänä. Olen myös valmis neuvottelemaan yrityksen 
myymisestä. 

Kirjalliset hakemukset info@lrbeauty.fi. Lisätietoja puh. 0400 815 612 
Leena Reponen LR Beauty Vuohimetsäntie 2 as 6, Mänttä 

ME&I hakee itsenäisiä YRITTÄJIÄ JÄLLEENMYYJIKSI ympäri Suo-
men! Myyjänä esittelet ja myyt vaatemallistojamme me&i-
kutsuilla emäntien luona. me&i-myyjän työ on itsenäistä ja help-
poa. Arvostamme enemmän yrittäjähenkisyyttä ja innostusta 
kuin aikaisempaa myyntikokemusta, me autamme ja koulutam-
me sinut alkuun! Täytä hakemus osoitteessa www.meandi.fi. 

MAX PERUNA H. RENTTO KY Juupajoelta etsii PERUNANJALOSTUKSEEN JA PAKKAAMISEEN  
palkkatukioikeuden omaavaa TYÖNTEKIJÄÄ. Työn kesto 1.4.-15.6.2017. Työ sisältää 
myös viikonlopputyötä. Voit jättää hakemuksesi 24.3. mennessä osoitteella  
liisa.rentto@gmail.com Kysy lisätietoja: Liisa Rentto, puh. 0400 340 507 

KUNTOUTUS– JA PALVELUKOTI PALOMÄKEEN Jäm-
sään haetaan LÄHIHOITAJIA kesäajan sijaisuuksiiin. 
Työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä. Edellytämme 

hakijalta vähintään lähihoitajan tutkintoa. Arvostamme tavoitteellista työskentelyotetta, 
kehittämismyönteisyyttä ja kokemusta vammaisten parissa työskentelystä. Tehtävä alkaa 
sopimuksen mukaan. Työsuhde on määräaikainen ja ajoittuu kesä-heinäkuulle. Palkkaus 
määräytyy Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. 

Toimita hakemukset liitteineen: sähköpostitse rekry@hoivataito.com,  
Otsikko: Palomäki/kesätyö. Lisätietoja tehtävästä antaa:  
Sini Merkkiniemi, vastaava ohjaaja, 044 737 8084, sinikka.merkkiniemi@hoivataito.com, 
Tornberg Vesa, Palvelujohtaja, 040 8381 881, vesa.tornberg@hoivataito.com 

LOUNASRAVINTOLA PUMPPUMESTARI etsii 1.6.-30.8.2017 väliselle 
ajalle tarvittaessa töihin kutsuttavaa RAVINTOLATYÖNTEKIJÄÄ.  
Työ sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä.  

Voit käydä jättämässä yhteystietosi ja CV:si messuosastollamme. 
Voit myös jättää hakemuksesi 14.4. mennessä osoitteella pumppumestari@gmail.com. 
Lisätiedot: Pirjo Peltomaa puh. 040 753 9472 (soitot iltapäivän puolella). 

LOUNASKAHVILA EK54 hakee osa-aikaista, itsenäiseen työskentelyyn pystyvää  
KESÄTYÖNTEKIJÄÄ. Edellytämme hygieniapassia ja anniskelulupaa. Toivomme hakijalta 
keittiötaitojen lisäksi hyvää asiakaspalveluosaamista. Hakemukset sähköpostilla:  
minna.jatkola@luukku.com Lounaskahvila EK54, Valtatie 54, 35820 Mänttä 

METSÄ FIBREN VILPPULAN SAHAn avoimet työpaikat löydät  
konsernin nettisivuilta: www.metsagroup.com 
Voit myös lähettää avoimen hakemuksen, jollei nyt juuri  
sopivaa tehtävää löydy. 
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KOKKI ja TARJOILIJA, kesätyö 

Kokin tehtäviin kuuluu aamiaisen laitto, lounaan ja ála carten 
sekä tilausruokien valmistus sekä muut tehtävät. Tarjoilijan 
tehtäviin kuuluu monipuoliset ravintolatyöt sekä avustavat vas-
taanottovirkailijan työt. Toivomme hyvää ja reipasta työskente-
lyotetta ja asennetta sekä mielellään työkokemusta. 

Yhteystiedot: Mäkinen Iris, puh 0400 729 020 iris.makinen@klubin.fi  
Tehtaankatu 33, 35800 Mänttä 

Etsitään YRITTÄJÄKUMPPANIA nuorekkaaseen ja kasvumah-
dollisuuksia omaavaan metallialan yritykseen. 

Soita ja sovi tapaaminen: Eetu Nikkilä 029 170 2022  
Niksor Oy, Teollisuustie 13, 35700 Vilppula 

MÄNTÄN KAUKOLÄMPÖ ja VESIHUOLTO OY etsii KAUSIHARJOITTELIJOITA, yksi henkilö  
1.5.–30.10.2017 ja kolme henkilöä ajalle 1.6.–31.8.2017. Toivotaan perusosaamista joko 
kl-, vesihuolto-, maanrakennus- tai rakennusalalta. Palkkaus sovitaan erikseen.  

Hakemukset 31.3. mennessä timo.karstinen@manttavilppula.fi 
Lisätietoja 0400 789 755/Karstinen 

TYÖPAIKKA MÄNTÄN APTEEKISSA? Apteekissamme on avoimena 
FARMASEUTIN KESÄ-SIJAISUUS kesä-elokuussa 2017.  

Yhteydenotot apteekkari Marja Lehtonen,  
marja.lehtonen@apteekit.net tai puhelin 03 474 7326.  

      Lisätietoja antavat myös proviisorimme Maija ja Severi. 

Ota rohkeasti yhteyttä! Meille voi jättää avoimen hakemuksen myös silloin, kun työpaik-
kaa ei varsinaisesti ole avoimena. Toimimme myös harjoitteluapteekkina farmasianopis-
kelijoille. Avustamme asunnon hankinnassa. 

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN varhais-
kasvatuksessa jatkuva rekrytointi LYHYTAI-
KAISIIN SIJAISUUKSIIN. Tarvitsemme sijaisia 
eripituisiin sijaisuuksiin lyhyelläkin varoitus-

ajalla sekä päiväkoteihin että vuororyhmäpäivähoitoyksiköihin.  

Kun olet täyttänyt hakemuksen (kuntarekry.fi) keikkatyöhön, ota yhteyttä ja sovi haas-
tattelu. Varhaiskasvatus Vilppulan alueella: Merja Leppämäki  044 728 8307, Mäntän 
alueella Iia Kesäkallio 044 555 9344 sekä Mervi Eerikäinen 044 097 9200 

OLLIKAISEN HIRSIRAKENNE OY Ruovedellä hakee tuotantoon ja asennuk-
seen KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ. Edellytämme 18 vuoden ikää sekä reipasta ja 
ahkeraa asennetta työntekoon. Hakemukset nettisivujemme kautta ohr.fi 

PESULAPALVELU OY HELI SALMINEN hakee kesätyöntekijää. Edelly-
tetään oma-aloitteellista ja fyysiseen työhön kykenevää henkilöä.  
Yhteydenotot: Heli Salminen puh.  044 262 8908 Louhimontie 3, 
35800 Mänttä 
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SAIRAANHOITAJAN KESÄSIJAISUUDET, Mänttä-Vilppula 

Haemme Mänttä-Vilppulan alueelle ikäihmisten palveluihin kesäloman sijaisuuksiin sai-
raanhoitajia. Työntekijöitä tarvitaan kotihoitoon, tehostettuun palveluasumiseen, kun-
toutusosastolle ja akuuttivuodeosastolle. Työ voi olla päivätyötä tai 2-vuorotyötä, riippu-
en osoitetusta työntekopisteestä. Lisätiedot: Anna-Liisa Uusitalo, puh. 044 787 1327, 
anna-liisa.uusitalo@mantanterveys.fi Hakemukset: rekry@pihlajalinna.fi 

LÄHIHOITAJAN KESÄSIJAISUUDET, Mänttä-Vilppula 

Haemme Mänttä-Vilppulan alueelle ikäihmisten palveluihin kesäloman sijaisuuksiin lähi-
hoitajia. Työntekijöitä tarvitaan kotihoitoon, tehostettuun palveluasumiseen, kuntoutus-
osastolle ja akuutti vuodeosastolle. Työ voi olla 2- tai 3-vuoro-työtä, riippuen osoitetusta 
työntekopisteestä. Lisätiedot: Anna-Liisa Uusitalo, puh. 044 787 1327,  
anna-liisa.uusitalo@mantanterveys.fi Hakemukset: rekry@pihlajalinna.fi 

LÄHIHOITAJAN SIJAISUUDET, Jämsä 

Jämsän Terveys Oy hakee lähihoitajia lyhyt- ja pitkäaikaisiin sijaisuuksiin kotihoitoon, 
tavallisen palveluasumisen yksiköihin ja tehostetun palveluasumisen yksiköihin 1.5.- 
30.9.2017 väliselle ajalle. Hakijoilta toivomme lähihoitajan tutkintoa - myös opiskelijat 
huomioidaan.  
Tarkemmat tiedot, hakuajat ja -ohjeet: www.jamsanterveys.fi/fi/meille-toihin 

SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUDET, Jämsä 

Jämsän Terveys Oy hakee sairaanhoitajia lyhyt- ja pitkäaikaisiin sijaisuuksiin kotihoitoon, 
tavallisen palveluasumisen yksiköihin ja tehostetun palveluasumisen yksiköihin 1.5. - 
30.9.2017 väliselle ajalle. Hakijoilta toivomme sairaanhoitajan tutkintoa - myös opiskeli-
jat huomioidaan. Tarkemmat tiedot, hakuajat ja -ohjeet:  
www.jamsanterveys.fi/fi/meille-toihin 

LÄHIHOITAJAN KESÄSIJAISUUDET, Juupajoki 

Haemme Juupajoen vanhainkotiin kahta lähihoitajan kesäsijaista 1.5. -31.8.2017 väliselle 
ajalle. Työ on kolmivuorotyötä. Hakijoilta toivomme lähihoitajan tutkintoa - myös opiske-
lijat huomioidaan. Lisätiedot: Päivi Olsbo, 050 344 3130, paivi.olsbo@mantanterveys.fi 
Hakemukset: rekry@pihlajalinna.fi 

SAIRAANHOITAJAN KESÄSIJAISUUS, Juupajoki 

Haemme Juupajoen vanhainkotiin sairaanhoitajaa kesäsijaisuuteen 6 viikon jaksolle alka-
en heinäkuusta. Työ on 2-vuorotyötä. Hakijalta toivomme sairaanhoitajan tutkintoa - 
myös opiskelijat huomioidaan. Lisätiedot: Päivi Olsbo, 050 344 3130, 
paivi.olsbo@mantanterveys.fi Hakemukset: rekry@pihlajalinna.fi 

Etkö löytänyt listalta juuri sinua kiinnostavaa työtehtävää? Tarjoamme monipuolisia työ-
mahdollisuuksia terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ympäri Suomen ja uusia mielen-
kiintoisia työtehtäviä avautuu jatkuvasti. Voit jättää meille avoimen hakemuksesi niin 
huomioimme sinut tulevissa rekrytoinneissa. 

Hakulomakkeen ja Pihlajalinnan avoimet työpaikat löydät osoitteesta: 
www.pihlajalinna.fi/meille-toihin 
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MYYDÄÄN eläkkeelle jäämisen vuoksi  edullisesti Mäntässä keskeisellä paikalla Seppälän 
puistokadun varrella sijaitseva kukkakauppa ja hautaustoimisto. Myymälän sijainti on 
loistava kauppojen ja pankkien läheisyydessä. Myymälällä on pitkät perinteet ja paikka 
on tunnettu palvelustaan. Myymälä toimii vuokratiloissa (58m2), laajentamismahdolli-
suuksiakin on. Lisäksi piha-alueella on hyvin tilaa. Myymälässä on hyviä mahdollisuuksia 
liiketoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa tutustumaan! 

PIRKKAKUKKA JA HAUTAUSPALVELU, Marja-Leena Pirkkanen 
Puhelin: 03 474 6304 Iltaisin ja viikonloppuisin: 040 750 3506 

RAKENNUSPALVELU H. KANGASVIERI OY. Haemme RAKENNUSAPULAISIA ensi kesäksi 
Mäntän keskustaan päiväkotityömaalle. Sopiva työ esimerkiksi rakennusalan opiskelijoil-
le. Lähetä hakemus 15.4. mennessä osoitteeseen: hannu.kangasvieri@pp.inet.fi 

Etsimme itsenäiseen työskentelyyn kykenevää 
CNC-KONEISTAJAA pitkäaikaiseen työsuhtee-
seen. Tehtävässä edellytetään: koneistajan 
koulutusta, käytännön työkokemusta, Fanuc 

(okuma/mazak)-ohjelmointitaitoa, mielenkiintoa ja innostunutta suhtautumista alan 
toimintaan, täsmällisyyttä, toimeliaisuutta sekä normaalia fyysistä kuntoa. Toivomme 
hakijalta: CAM-ohjelmointitaitoa, trukinajotaitoa sekä työturvallisuus- ja tulityökorttia.  

Jätä hakemus: hannu.paakkonen@refimexmachinery.fi 050 562 4370  
Refimex Machinery Oy, Porakatu 2, Mänttä 

RUNTECH SYSTEMS OY tarvitsee 2 henkilöä LAMINOINTI-
TYÖHÖN ja 1-2 henkilöä VIIMEISTELYYN & KOKOONPANOON 
aluksi määräaikaiseen työsuhteeseen. Laminointityö on hiili-
kuitulujitemuovisten tuotteiden laminointia prepreg-
valmistustekniikalla. Viimeistely-/kokoonpanotyö on lami-

noitujen aihioiden leikkausta, porausta, liimausta ja kokoonpanoa. Vaatimuksena lami-
nointityöhön on halu oppia uutta ja noudattaa annettuja ohjeita. Työ on käsityötä, joten 
aikaisempi vastaavantyyppinen työ lasketaan eduksi. Vaatimuksena viimeistely-/
kokoonpanotyöhön on taito käyttää erilaisia yleisimpiä puun ja metallin työstöön käy-
tettäviä työkaluja. Soveltuva aikaisempi koulutus puu- tai metallipuolelta luetaan eduksi, 
samoin tehtävään soveltuva aikaisempi työkokemus.  

Lisätietoja työpaikoista ja hakemukset ansioluettelon kera sähköpostilla osoitteeseen 
antti.terasvuori@runtech.fi tai timo.makela@runtech.fi 

PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA rekrytoi REIPPAITA KASSA-
MYYJIÄ ja TEHOKKAITA HYLLYTTÄJIÄ. Haemme nyt tomeral-
la asenteella varustettuja kassamyyjiä ja hyllyttäjiä Pirkan-

maan Osuuskaupan myymälöihin. Työt alkavat heti tai sopimuksen mukaan.  

Lähetä hakemuksesi 31.3. mennessä: rekry.tampere@opteam.fi 
Lisätiedot Tampereen myyntipalvelusta: puh. 010 8500 800 

LASSILA & TIKANOJA etsii SIIVOUS- JA VARTIOINTIALAN TYÖNTEKIJÖITÄ 
Mänttä-Vilppulan alueella. Poikkea esittäytymässä messuosastollamme.  
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TALOUSJOHTAJA 

Haemme talousjohtajaa toistaiseksi voimassa ole-
vaan virkasuhteeseen. Tehtävässä noudatetaan 
KVTES-sopimusta.  Palkka sopimuksen mukaan. 
Työ alkaa sopimuksen mukaan. Lisätiedot: kunnan-

johtaja Eeva Kyrönviita, puh. 044 787 1300, eeva.kyronviita@ruovesi.fi 

Hakemukset 31.3.2017 klo 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ruovesi.fi 
tai kirjallisena osoitteeseen Ruoveden kunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi. Sähköpos-
tilähetyksen otsikoksi/kirjekuoreen merkintä ”Hakemus talousjohtaja” 

RAKENNUSINSINÖÖRIHARJOITTELIJA 

Haemme tekniselle osastolle rakennustekniikan opiskelijaa harjoittelijaksi. Työ edellyttää 
oman auton käyttöä. Työaika on kokopäivätyö. Palkka 1600 e/kk. Työ alkaa toukokuussa/
sopimuksen mukaan, kesto kolme kuukautta. Lisätietoja: tekninen johtaja Harri Apell, 
puh. 044 787 1340, harri.apell@ruovesi.fi. 

Vapaamuotoiset hakemukset 21.3.2017 klo 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@ruovesi.fi. Otsikoksi "työhakemus rakennustekniikka + oma nimi. 

SÄHKÖINSINÖÖRIHARJOITTELIJA 

Haemme tekniselle osastolle sähkötekniikan opiskelijaa harjoittelijaksi. Työ edellyttää 
cad-osaamista ja oman auton käyttöä. Työaika on kokopäivätyö. Palkka 1600 e/kk. Työ 
alkaa toukokuussa/sopimuksen mukaan, kesto kolme kuukautta. Lisätietoja tekninen 
johtaja Harri Apell, puh. 044 787 1340, harri.apell@ruovesi.fi. 

Vapaamuotoiset hakemukset 21.3.2017 klo 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@ruovesi.fi.  Otsikoksi "työhakemus sähkö + oma nimi". 

YMPÄRISTÖNSUOJELUTARKASTAJAHARJOITTELIJA 

Haemme opintojen loppuvaiheessa olevaa ympäristöalan opiskelijaa monipuolisiin kun-
nan ympäristönsuojelun tehtäviin. Lisätietoja: ympäristötarkastaja Hanna Honkanen, 
puh. 03 485 1468, hanna.honkanen@ruovesi.fi. Työ alkaa huhti-toukokuu/sopimuksen 
mukaan. Työaika kokoaikatyö, toimistotyöaika. Palkka 1600 e/kk. Vapaamuotoinen hake-
mus ja ansioluettelo 21.3.2017 klo 12 mennessä osoitteeseen kirjaamo@ruovesi.fi. Otsi-
koksi "Ympäristönsuojelun harjoittelija 2017". 

SPR MÄNTÄN OSASTO, Laivarannankatu 12, 35820 Mänttä 
Takaisin työelämään -hanke etsii työntekijöitä erilaisiin, monipuolisiin työtehtäviin! 

KEITTIÖTYÖNTEKIJÄ. Keittiöllä ruonlaitto, leipominen ja siivous. Omaathan keittiöalan ko-
kemusta. 
TOIMITILAHUOLTAJA. Erinäiset siivoustyöt kuten imurointi,  lattioiden pesu ja pyykkihuol-
to. Kokemus siivousalan tehtävistä katsotaan eduksi. 
YSTÄVÄPALVELUTYÖNTEKIJÄ. Seurustelu ja ulkoilu ystäväasiakkaiden kanssa. Painotamme 
hyvää asiakaspalveluasennetta ja itsenäistä työotetta. 
KIRPPUTORITYÖNTEKIJÄ. Kirpputorilla lahjoitustavaroiden vastaanotto, hinnoittelu, myyn-
ti, asiakaspalvelu ja siivous. Edellytämme hyvää asiakaspalveluasennetta. 
MATONKUTOJA. Mattojen ja poppanoiden kutominen kangaspuilla. Edellytetään koke-
musta kangaspuista. 
Kaikki paikat ovat palkkatukipaikkoja, joissa työaika on 24h/vko. Työn kesto 6-12 kk palk-
katuesta riippuen. Tehtävät täytetään heti sopivien henkilöiden löydettyä.  
Hakemukset ja tiedustelut: anne.kirvesniemi@gmail.com/045 869 6000 
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TK-VILMET OY hakee CNC-KONEISTAJAA /jyrsintä tai avar-
rus. Edellytetään metallialan peruskoulutusta,  

tervettä motivaatiota ja oppimishalua. Yhteydenotot: Lasse Tyynysniemi, puh. 050 524 
3421, lasse.tyynysniemi@tk-vilmet.fi Teollisuustie 14, 35700 Vilppula 

TB ASENNUS OY etsii KESÄTÖIHIN TELINEASENTAJIA, 2-6 paik-
kaa, voimassaoleva työturvallisuuskortti vaaditaan. Ei muita 
koulutus/työkokemusvaatimuksia, asenne ratkaisee! Työ alkaa 

huhti-/toukokuussa. Jätä hakemus sähköpostilla: jukka.vastinen@tbasennus.fi, puh. 
0400 175 872. Voit jättää yhteystietosi myös messuosastollamme. 

MYYJÄ/VARASTOHENKILÖ. TOOLS Mänttä hakee oma-aloitteista, 
erilaisten ihmisten kanssa toimeentulevaa kausiapulaista myynti- 
ja varastotehtäviin. Työ alkaa 1.6. ja kesto n. 3kk. Tehtävän me-
nestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää myynti- ja varastoteh-
tävien osaamista sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. B-ajokortti väh. 

TEKNINEN MYYNTIEDUSTAJA. TOOLS Mänttä hakee myynnin kasvattamiseksi teknistä 
myyntiedustajaa vastaamaan myynnistä teollisuusasiakkaillemme TOOLSin tuote- ja pal-
velukonseptin mukaisesti. Sinulla on kokemusta konepajateollisuudesta, teollisuuden 
kunnossapidosta tai rakennusalalta tai olet muuten pätevä yleishenkilö. Odotamme si-
nulta vahvaa panosta alueemme myynnin kasvattamiseksi ja uusien asiakkaiden hankki-
miseksi. 

Molemmista tehtävistä lisätietoja antaa Jaakko Nevala, puh. 010 585 0703  
Lähetä hakemuksesi CV:n ja palkkatoiveen kera os. jaakko.nevala@tools.fi viimeistään 
31.3, joko otsikolla ”myyjä/varastohenkilö tai ”tekninen myyjä” 

KVPS TUKENA OY on omaisjärjestötaustainen 
palveluiden tuottaja, joka auttaa ja tukee 
kehitysvammaista tai erityistä tukea tarvitse-
vaa ihmistä ja hänen läheisiään.  

Haemme osaavia ASUMISPALVELUOHJAAJIA tarvittaessa sijaisuuksiin. Edellytämme teh-
tävään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perus- tai amk- tai muuta vastaavaa tutkintoa. 

Lisätietoja: Kati Rantala, palveluyksikön johtaja puh. 0207 713 811 kati.rantala@tukena.fi,  
www.tukena.fi KVPS Tukena Oy, Kaarikadun asumispalvelut, Kaarikatu 15, 35700 Vilppula 

Ryhdy Tupperware konsulentiksi, tarjoamme kiinnostavaa työtä joko 
osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti. Kun aloitat konsulenttina, osallistut 

kattavaan perehdytysohjelmaan, joka varmistaa, että pääset hyvin alkuun. Voit jättää 
yhteystietosi messuosastollemme tai sähköisesti, merja.salmi1@suomi24.fi tai  
annevirkalahti@twnmail.com 

PAKKAAJA. Haemme ahkeraa ja oma-aloitteista työntekijää pakkaa-
moon ja lähetystoimipisteeseen. Työtehtävässä varmistat, että tuo-
tannosta tullut tuote täyttää asiakkaan vaatimukset niin työstöjen-
kuin puhtauden suhteen. Tehtävä vaatii trukilla ajovalmiutta, järjes-

telmällisyyttä ja organisointikykyä, jotta tuotteet tulee pakattua hyvin ja että ne saadaan 
toimitettua loppuasiakkaalle ehjänä. Pakkaamotyötehtäviin kuuluu myös pakkaamon ja 
lähettämön järjestyksen ylläpito sekä puusepäntehtaan avustavat työtehtävät.  
Tälli Oy, Hallikuja 5, 42800, Haapamäki puh. 050 301 5110 
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LAKKAAJA/PINTAKÄSITTELIJÄ. Haemme ahkeraa, huolellista ja  oma-
aloitteista työntekijää pintakäsittelyosastollemme. Tehtäviin kuuluu 
hiontaa, lakkausta sekä muita puusepän tehtaan avustavia työteh-
täviä. Tälli Oy, Hallikuja 5, 42800, Haapamäki puh. 050 301 5110 

Haemme reippaita TYÖNTEKIJÖITÄ elintarvikealan mää-
räaikaisiin, osa-aikaisiin työsuhteisiin sekä kesätöihin. 

Edellytämme hygieniapassia. Työt alkavat sopimuksen 
mukaan. Hakemukset www.vaissi.fi/rekrytointi 

Lisätiedot: Saara Ampiala-Vaissi puh. 040 837 2138 

VILPPULAN SOILU OY etsii kesäksi, määräaikaiseen työsuhtee-
seen LÄHIHOITAJAA (kuntouttava hoitotyö tai mielenterveys- 
ja päihdehoitotyö). Työ soveltuu myös esim. sairaanhoidon 
opiskelijalle. Työt alkavat sopimuksen mukaan. 

Tiedustelut: Maarit Soilunen, puh. 044 721 5102. Soittoaika arkisin klo 13-15 välillä.  
Hakemukset ma 3.4.2017 klo 16 mennessä: maarit.soilunen@soilu.fi tai Vilppulan Soilu 
Oy, Maarit Soilunen, Soiluntie 62, 35700 Vilppula 

VIKING LINE etsii LAIVATYÖNTEKIJÖITÄ jatkuvalla 
haulla ympäri Suomen.  

Katso lisätietoja ja avoimet työpaikat nettisivuiltamme www.vikingline.com 

VEHKANIEMEN LOMA– JA JUHLATILALLA Mänttä-Vilppulan Pohjaslahdella tarvitaan 1-2 
OSA-AIKAISTA KESÄTYÖNTEKIJÄÄ. Tehtäviin kuuluu valinnaisesti majoitus- juhlatilojen 
siivousta, pihatöitä ruohonleikkurilla, trimmerillä tai raivaussahalla. Kesäkahvilassa avus-
tamista (A-oikeudet). Näyttelytilojen valvontaa sekä some- ja muutakin markkinointia 
sekä www-sisällöntuotantoa. Oma kulkuneuvo.  

Vehkaniemen Pihapiiri, Arkkitehtitoimisto AWA-Anneli Vehkaniemi  
Salmentakasentie 308, 42850 Pohjaslahti puh. 050 520 6451 info@vehkaniemi.fi  
anneli.vehkaniemi@pp.inet.fi www.vehkaniemi.fi  www.ark-awa.com 

VPS HENKILÖSTÖPALVELU etsii Mänttään osaavaa RUISKUMAALA-
RIA, jolla alan työkokemusta niin paljon, että kykenee omatoimiseen 
työskentelyyn. Kyseessä on pitkäkestoinen työ, joka alkaa vuokratyö-
paikkana, ja jossa on mahdollisuus siirtyä asiakasyrityksen palveluk-
seen. Työntekijä valitaan heti sopivan henkilön löydyttyä.  

Lisätiedot VPS Henkilöstöpalvelu, yhteyspäällikkö Markku Partanen 
puh. 0400 931 328, sähköposti markku.partanen@vps.fi. Hakemuk-
set palkkatoivomuksineen mahdollisimman pikaisesti sähköisellä 

hakulomakkeella www.vps.fi –sivujen kautta. Hakemukseen voi liittää vapaamuotoisen 
hakemuksen ja ansioluettelon. 

MYYDÄÄN VILPUN VINTIN KAHVILA. Etsitään jatkajaa Vilpun Vintin tiloissa toimivaan  kah-
vila-myymälään. Lounaskahvila, tilausravintola, pitopalvelu, juhla- ja kokoustila, lahjata-
varapuoti. Lisätietoja: vilpunvintti@vilpunvintti.fi Tuija Vessari puh. 040 520 5157 
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MÄNTTÄ-VILPPULAN TYÖLLISYYSPALVELUT 
tukee Sinua ja suunnitelmiasi työllisyyden ja koulutuksen  
pulmissa ja työvoiman saatavuuden suhteen 

Tarjoamme asiakkaillemme ohjausta ja palveluja, joiden avulla 
työelämään tai työllistymistä edistäviin palveluihin siirtyminen 
olisi mahdollista.  

Palvelujamme ovat mm. 
 
Palveluohjaus 
 mitä palveluja on tarjolla? 
 kuinka palvelujen piiriin pääsee? 
 
Yksilöohjaus 
 henkilökohtaista ohjausta työllistymisen esteiden poistamiseksi 
 henkilökohtaista tukea omien tavoitteiden selkiyttämiseksi 
 
Tukea työllistymiseen 
 työllistymisen Mänttä-Vilppula-lisä palkka(tuki)työhön 300 €/kk 
 - työssäoloehdon täyttymisen ajan työmarkkinatuella oleville 
 - tarkemmat tuen ehdot www-sivuiltamme 
 työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkoja 
 opinnollistamista 
 kontakteja yrityksiin 
 
Kuntouttava työtoiminta 
 Ympäristön parantamistyöt -hanke 
 - viihtyisyyttä sekä kiinteistöjen ja toimitilojen käyttökelpoisuutta kahdessa  
 työryhmässä: ”kiinteistöryhmä” ja ”puistoryhmä” 
 Mäntän työkeskus 
 - puu- ja metallityöt 
 - ohjausta ja kokemusta alihankinta- ja asiakastilaustöiden tekemisestä 
 Mediapaja 
 - mm. musiikin- ja videoiden tekemistä 
 kaupungin eri yksiköissä avustavia työtehtäviä 
 - lisäksi yhdistyksiltä ostetaan työtoimintaa sopimuksen mukaan 
 
Nuorten työpajatoiminta sekä etsivä nuorisotyö  
 alle 29-vuotiaille nuorille 
 keskiössä elämänhallintataidot, kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden lisääminen 
 tuki nuorille parantaa valmiuksiaan päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun 

ja päästä avoimille työmarkkinoille 
 tuki hyvinvointia lisäävien valintojen tekemiseen ja vastuunkantoon 
 

 Näiden Rekrymessujen järjestäminen yhteistyökumppaneina MW-Kehitys Oy,  
Sastamalan koulutuskuntayhtymä ja kaupungin henkilöstöpalvelut. 

Lisätietoja löydät nettisivuiltamme:  
www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/tyollisyydenhoitopalvelut 

Ilkka Nikmo 
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Yhteystietomme: 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:  
etunimi.sukunimi@taidekaupunki.fi 

Kaupunginlakimies, työllisyyspäällikkö Ilkka Nikmo 
puh. 03 488 8241 tai 050 68 386 

Palveluohjaaja Vuokko Hjelt 
puh. 044 058 9457 

Työkeskus/Työkeskuksen johtaja Ari Kortelahti 
puh. 050 526 9240 

Mediapajan työnsuunnittelija Ari Sievälä 
puh. 044 428 8234 

Steppi -hanke 
(Kaupungin ja Pirkanmaan TE-toimiston  
rahoittama hanke) 

hankevastaava, yksilöohjaaja Heli Palomäki 
puh. 044 728 8639 

opinnollistaminen ja yritysyhteistyö,  
hankekoordinaattori Marjut Ruissalo 
puh. 044 728 8428 

Nuoret alle 29-v 
(Aluehallintoviraston ja kaupungin  
rahoituksella) 

Nuorten työpajatoiminta  

Yksilövalmentaja Leena Aalto  
puh. 044 728 8319 
Facebook: Ohjaaja Leena Aalto 

Yksilövalmentaja Anne-Mari Hakala  
puh. 044 428 8231 

Etsivä nuorisotyöntekijä  Kirsi Lankinen   
puh. 044 728 8330 
Facebook: Kipa Etsivä 

Yhteispalvelupiste 

Palveluneuvoja Minna Kivinen 
puh. 044 728 8345 

Työnantaja sekä koulutusta tai työtä etsivä  
- ota rohkeasti yhteyttä!   
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Steppi 
- askeleita työelämään  

Steppi on Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Pirkanmaan TE-toimiston rahoittama  
työllisyyspoliittinen hanke, joka toimii työttömyyden vähentämiseksi kaupungissamme. 
Kohderyhmänä hankkeessa ovat mm. pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset työttömät 
työnhakijat. Asiakkuus alkaa tilanteen kartoituksella yksilöohjauksessa, jonka jälkeen 
etsitään sopivaa työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkaa kaupungin eri toimialoilta. Tärkeää 
on palvelujen oikea-aikaisuus ja eteneminen polulla kohti avoimia työmarkkinoita. 

Steppi – hankkeessa tehdään yritysyhteistyötä, jonka avulla pyritään löytämään asiak-
kaille työpaikkoja alueen yrityksistä. Steppi on myös mukana järjestämässä rekry-
messuja. Hankkeen kautta on aloitettu kaupungin työtoimintapaikkojen opinnollis-
taminen, jossa työkokemuksen myötä saavutettu osaaminen saadaan tuotua näkyväksi. 

Mikäli kuulut kohderyhmään ja haluat 
yksilöohjauksen avulla takaisin työ-
elämään, niin ota yhteyttä: 

hankevastaava, yksilöohjaaja  
Heli Palomäki p. 044 728 8639  
heli.palomaki@taidekaupunki.fi 

Yritykset, työllistämisen tukimuodot 
(kuntalisä, palkkatuki, palkkatuella 
siirtäminen), opinnollistaminen:  
hankekoordinaattori  
Marjut Ruissalo p. 044 728 8428  
marjut.ruissalo@taidekaupunki.fi  

Jos kaipaat opastusta työ- ja elinkeinotoimiston palveluissa tai sinulla on TE-
toimistoon lähetettävää postia, poikkea kaupungintalon ensimmäisen kerroksen 
yhteispalvelupisteelle.  

Palvelupisteellä on mahdollisuus asioida työ- ja elinkeinohallinnon nettisivuilla ja 
sähköisissä palveluissa www.te-palvelut.fi. Palvelun käyttämiseksi omaan asioin-
tiin tarvitset verkkopankkitunnukset.  

Mikäli tunnuksia ei ole, löytyy lomakkeita myös paperisena, ne voit täyttää vaik-
ka paikan päällä ja jättää palveluneuvojalle edelleen lähetettäväksi.  

Palveluneuvojalta saat apua myös CV:n tekemiseen, oli kyse sitten tavallisesta 
paperisesta tai nettiin täytettävästä versiosta.  

Palvelupiste on avoinna 
ma-ke klo 9.00 -12.00 ja 13.00 - 15.00 
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JÄTÄ ANSIOLUETTELOSI KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄPANKKIIN! 

Vailla työtä? 

Ilmoittaudu kaupungin työntekijäpankkiin! Lähetä ansioluettelo kaupungintalon yhteis-
palvelupisteeseen tai käy pisteellä tekemässä sellainen. Ansioluetteloon on hyvä laittaa 
maininta, mitkä työtehtävät kiinnostavat ja milloin työt olisi mahdollista aloittaa. 

Työntekijäpankin ansioluettelot ovat ainoastaan työllisyydenhoidon työntekijöiden käy-
tössä ja niitä säilytetään neljä kuukautta. 

Vai oletko jo töissä, mutta haluaisit vaihtaa paikkaa/alaa?  

Pistähän ansioluettelosi tulemaan, katsotaan tarvittaisiinko osaamistasi jossain muualla. 
Mikä ansioluettelo? Ja miten se tehdään? Poikkea palvelupisteelle, niin tehdään sinulle 
yhdessä ansioluettelo. Palveluneuvojalta saat apua myös työhakemuksen teossa! 

Yhteispalvelupiste 

Mänttä-Vilppulan   palveluneuvoja 
kaupungintalo, 1 krs.   Minna Kivinen 
Seppälän puistotie 15,  puh. 044 728 8345 
35800 Mänttä   minna.kivinen@taidekaupunki.fi 

Selvitä palkkatuk io ikeuTES I !   
Onko sinulla tiedossa työpaikka, mutta tuleva  
työnantajasi haluaa tietää, saako hän tukea sinun 
palkkaamiseksesi. Näin selvität, onko sinulla  
oikeutta palkkatukeen: 

Mene TE-toimiston nettisivulle ja kirjaudu 
pankkitunnuksillasi sisään omaan asiointiin. Jätä yhteydenottopyyntö  
ja klikkaa kohtaa palkkatuki.  

Työvoimatoimiston asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä viikon kuluessa  
yhteydenottopyynnöstä ja selvittää palkkatukioikeutesi. 

Palkkatukihakemuksen tekee aina työnantaja. 

Jos pankkitunnuksia ei ole, voit tiedustella asiaa TE-toimiston puhelinpalvelusta 
p. 0295 025 500. 

HUOM! Vuoden alusta voimaan tulleen lakimuutoksen myötä palkkatukityö ei 
kerrytä työssäoloehtoa täytenä. Palkkatukityö kerryttää ansiopäivärahan  
edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa vain 75 %:sesti. Täyttääkseen 26 viikon 
mittaisen työssäoloehdon henkilön olisi siis työskenneltävä palkkatukityössä  
vähintään 35 viikkoa.  
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hyödyllisiä linkkejä: 

Mänttä-Vilppulan työllisyydenhoitopalvelut  

www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/tyollisyydenhoitopalvelut/ 

Kunta-alan työpaikat ympäri Suomen   |   www.kuntarekry.fi   

Avoimet työpaikat   |   www.te-palvelut.fi   

Pirkanmaan TE-toimiston omat sivut   |   www.te-palvelut.fi/pirkanmaa  

Keskipalkat, työmarkkinaennusteet jne.   |   www.foreammatti.fi 

Tietoa eri ammateista   |   www.ammattinetti.fi  

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta   |   https://opintopolku.fi/wp/oppisopimus/  

Tietoa kursseista  |   www.kurssihaku.fi 

Lomakkeita, päivärahahakemus, työkokeilusopimus jne.   |   www.suomi.fi  

Päivärahalaskuri   |   www.tyj.fi/fin/ansiopaivaraha/paivarahalaskuri 

Eläkelaskuri, arvio eläkeiästä ja eläkkeesi määrästä   |   www.keva.fi 

Kuntalisä työttömiä palkkatuella 
työllistäville yrityksille 

Mänttä-Vilppulan kaupunki tukee yritys-
ten palkkatyöllistämistä maksamalla har-
kintaan perustuen kuntalisää enintään 
300 €/kk. Kuntalisään oikeutetun henki-
lön tulee olla mänttävilppulalainen pitkä-
aikaistyötön, osatyökykyinen tai alle 25-
vuotias nuori, jonka työllistämiseen työ- 
ja elinkeinotoimisto myöntää palkkatu-
kea. Työntekijän työajan tulee olla vähin-
tään 85% kokoaikatyöstä. Osatyökykyi-
sen henkilön työaika voi olla pienempi. 

Kuntalisää maksetaan työnhakijan työs-
säoloehdon täyttymiseen saakka tai har-

kinnalla enintään puolen vuoden ajan. 
Kuntalisää maksetaan niiltä päiviltä, joilta 
työnantaja on velvollinen maksamaan 
palkkaa, kuitenkin enintään viideltä päi-
vältä viikossa. Yritys hakee kuntalisää 
toimittamalla varsinaisen hakemuksen 
kaupungin työllisyydenhoitopalveluille. 
Hakemuksen liitteenä toimitetaan kopio 
palkkatukipäätöksestä ja työsopimukses-
ta.  

Katso: www.manttavilppula.fi >  
työllisyydenhoito > lomakkeet 
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Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Starttirahalla turvataan  
yrittäjän henkilökohtaista toimeentuloa yritystoiminnan käynnistämisessä ja  
vakiinnuttamisessa. Starttirahaa myönnetään 6 kuukautta kerrallaan, kuitenkin  
enintään 12 kuukauden ajalle. 

STARTTIRAHAN EHTOJA 

 olet työtön työnhakija tai aloitat päätoimisena yrittäjänä 

 sinulla on riittävät valmiudet suunnittelemaasi yritystoimintaan 

 suunnitellulla yritystoiminnalla katsotaan olevan mahdollisuudet kannattavaan  
liiketoimintaan 

 starttiraha on tarpeellinen toimeentulon kannalta. 

STARTTIRAHAN SUURUUS 

 perustuki, joka on 32,40 euroa päivältä vuonna 2017 

Starttirahan myöntää TE-toimisto. Starttiraha myönnetään, jos yrittäjyys  
on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä. 

Yritystoiminnan voi aloittaa vasta, kun päätös tuesta on tehty. 

Lisätietoja TE-palveluiden sivuilta: 

http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/
starttiraha/ 
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SASKYn aikuiskoulutus tarjoaa monia mahdollisuuksia kouluttautua uuteen  
ammattiin tai päivittää vanhaa. Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus voi olla  
päivän koulutus tietystä teemasta kuten ensiaputaidot tai ammatti- tai erikois-
ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Tarjoamme myös yrityksille ja  
yhteisöille suunnattuja koulutus- ja kehittämispalveluja.  

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillis-
ta koulutusta, jota täydennetään tarvittavalla määrällä tietopuolista koulutusta. 
Koulutuksen pääpaino on oppimisesta työpaikalla. Oppisopimus on mahdollinen 
myös yrittäjille. 

Katso www.aiko.fi 

Kysy lisää tai tule käymään! 

Aurinkoisin terveisin Mäntän tiimin puolesta 
Susanna Pirttinen, aikuiskoulutuspäällikkö 
044 560 4518, susanna.pirttinen@sasky.fi 

Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto 
Risto Rytin katu 70, 32700 Huittinen 
Kauvatsantie 189, 32800 Kokemäki 
Virtasalmentie 14, 35800 Mänttä 

 

 

 

 

 

TE-puhelinpalvelut, ma-pe klo 9-16.15 

Henkilöasiakkaat, 0295 025 500 
Koulutusneuvonta, 0295 020 702 
Työttömyysturvaneuvonta, 0295 020 701 
Service in English, 0295 020 713 



  

Painettu Vilppulassa 3/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


