VINKKEJÄ 14-VUOTIAALLE SOPIVISTA TÖISTÄ
(Huom! Vinkit pätevät hyvin myös 15-17-vuotiaillekin!)

Tässä listassa on muutamia esimerkkejä sellaisista töistä, joita voit
14-vuotiaana tehdä:
 Virvokkeiden, lippujen ja vastaavanlaisten tuotteiden myyntityö
kilpailuissa, näyttelytilaisuuksissa tai samankaltaisissa tilaisuuksissa.
Selvitä olisiko paikkakuntasi urheiluseuroilla tai muilla järjestöillä tapahtumia, joissa
olisi tarvetta lipunmyyjille.
 Lähettityö sekä lehtien ja mainosten jako.
Mainostenjakotyötä Jyväskylässä tarjoaa mm. Jyväskylän jakelut Oy.
 Esiintymiset ja muu työskentely taide-, kulttuuri- ja vastaavissa
tilaisuuksissa.
Jos sinulla bändi, voit koittaa saada keikkoja vaikkapa paikallisiin tapahtumiin
ottamalla yhteyttä tapahtumien järjestäjiin. Pikkujouluaikaan myös tiernapoika- ja
tiernatyttöesityksille on kysyntää. Voit tarjota omaa esitystäsi erilaisiin tapahtumiin
vaikkapa lehti-ilmoituksen avulla.
Jos omaat näyttelijänlahjoja, voit koittaa myös päästä esiintyjäksi elokuviin ja
mainoskuviin esimerkiksi roolituspalvelujen kautta:
Roolituspalvelu Filmona.fi
Roolituspalvelu.fi
Klaffi Productionsin Facebook-sivut
Ohjelma-avustajat ry:n Facebook-sivut
Salkkareiden avustajahakusivusto Facebookissa
Media-avustajat ry:n sivusto
 Kirjoittaminen, toimittaminen, viestintä ja muu mediatyö.
Ota selvää, olisiko esimerkiksi paikallisessa sanomalehdessä tarvetta nuorelle
kolumnistille. Kirjoittamista, toimittamista ja mediatyötä voi harjoitella myös nuorten
toimituksissa. Paikkakuntasi nuorisotyöntekijä osaa kertoa sinulle, onko
paikkakunnallasi nuorten toimitusta.

 Puutarha- ja maataloustöissä istutus-, poiminta- ja aputyöt sekä
vaarattomien kotieläinten ruokinta.
Monilla paikkakunnilla avustavia tämän tyyppisiä töitä voi päästä tekemään 4Hyhdistyksen kautta. Saat lisätietoa Jyvässeudun 4H:n sivustolta.
Voit myös tarjoutua tuttaville ja sukulaisille avuksi esimerkiksi marjanpoimintaan,
koiran ulkoilutukseen, lehtien haravointiin, lastenhoitoon yms.
 Kauppaliikkeissä tehtävät avustavat työt kuten näytteille asettelu ja
hintojen merkitseminen, tavaroiden lajittelu ja pakkaus sekä myyntityö,
ei kuitenkaan työ valintamyymälöiden kassoilla.
 Avustavat toimistotyöt.
 Majoitus- ja ravitsemisliikkeissä tehtävät avustavat työt kuten
kattaukseen liittyvät työt sekä annostelu- ja myyntityö.
 Teollisuudessa tehtävät pienehköt avustavat työt, joita tehtäessä tai
joiden läheisyydessä ei käsitellä aineita tai välineitä, jotka voivat
aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa.
 Varastotyössä ja vastaavassa tavaroiden vastaanotto, lajittelu, käsittely
ja lähetys sekä merkintä- ja laskentatyö.
 Puhtaanapito- ja siivoustyössä huoneistojen, esimerkiksi toimistojen
siivous siten, että työssä ei saa käsitellä aineita tai välineitä, jotka
voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa.
 Muut kevyet työt, jotka työympäristö, työn vaatimukset, työn aiheuttama
vastuu sekä ruumiillinen ja henkinen kuormittavuus huomioon ottaen
vastaavat edellä mainittuja töitä.

Voit hakea kaikkia edellä mainittuja töitä kysymällä suoraan työtä jostakin kyseisen
alan liikkeestä tai hakemalla vapaita paikkoja hakukoneiden kautta:
Avointyöpaikka.fi
Indeed.fi
TE-palvelut
Uranus.fi

Kesätyö.fi
Oikotie.fi
Monster.fi
Duunitori.fi

Lähde: https://www.nuortenelama.fi/toita-14-vuotiaalle

