
Nuorten kesäharjoittelun työnkuvaukset  kunnan työyksiköissä v.2019 
 
Tekninen toimi 
Teknisen toimen kesäharjoittelijan työtehtäviin kuuluu mm. yleisten alueiden puhtaana pito ja hoito 
(nurmialueiden trimmaus, haravointi) kalusteiden siirtäminen siivoustöiden alta. Työharjoittelua on tarjolla 
kahdessa ajanjaksossa, kesä-heinäkuulle. 
 
Yrjö Liipolan Taidemuseo 
Museolle palkataan 3 kesäharjoittelijaa ajalle 3.6.-11.8.2019. Työharjoittelua tehdään kuukauden ajan. 
Työskentely on itsenäistä museovahtimestarin työtä, johon kuuluu museokävijöiden asiakaspalvelua ja 
museon ylläpitämistä. Päivittäinen työaika on kuusi tuntia, ti-la 10-16 ja su 12-18. Työvuoroista sovitaan 
etukäteen ja työhön perehdytetään hyvin. Työharjoittelu järjestetään yhteistyössä Kosken Tl Taidesäätiön 
kanssa.  
 
Vapaa-aikatoimi 
Urheilu- ja liikuntapaikat: 

urheilu- ja liikuntapaikkojen hoitoa 2 nuorelle, toiselle kesäkuuksi toiselle heinäkuuksi.  
Työaika vaihtelee. Tarvitsee vähintään traktorikortin, ajokortti katsotaan plussaksi 
valinnassa. 

Leikkipuisto: 3 nuorta, joista ainakin yksi 18 vuotta täyttänyt, leikkikenttäohjaajaa Kirkkopuiston 
leikkipuistoon ajalle 3.6.-5.7. Päivittäinen työaika klo 9.30-15.30. Työhön kuuluu 
leikittämistä, leikkimistä, pelaamista, askartelua. Leikkipuisto järjestetään yhteistyössä MLL:n 
kanssa, MLL yhdyshenkilönä Minna Virtanen, ota etukäteen yhteyttä, jos olet kiinnostunut  
puh. 045 132 4111 

Kesäleirit, uimakoulu: 
1 nuori palkataan vapaa-aikatoimeen ajalle 18.6.-12.7. Työhön kuuluu kesäleireillä keittiöstä 
ja siivouksista huolehtiminen (vko 25 ja 26 klo 8-20 välillä) sekä rantauimakouluissa 
leikittäjän hommat (vko 27 ja 28 klo 12-15). Työaika vaihtelee. 

Varhaiskasvatus 
Lasten päivähoidossa tarjotaan kesäharjoittelupaikkoja ajalla 3.6.-9.8.  aina kolmelle nuorelle kerrallaan. 
Nuoret työllistyvät päiväkoti Naavatassuun. Kesäharjoittelun tehtäviin päiväkodissa kuuluvat 
päiväkotiryhmässä mm. lasten leikkien valvonta/osallistuminen, askarteluissa auttaminen, kirjojen 
lukeminen, auttaminen ruokailuissa ja lelujen huoltaminen. Päiväkodin laitoshuoltajan mukana pääsee 
päiväkodin siivous-, pyykki- ja tiskihuoltoon. Työaika on välillä klo 7-17 
 
Kotipalvelu 
Kesäharjoittelun työtehtävät on kotipalveluhenkilöstön mukana kotikäynneillä tapahtuvaa työskentelyä. 
Työaika klo 7.00-15.30 välillä. Kotipalveluun palkataan kaksi nuorta, toinen kesäkuuksi, toinen heinäkuuksi. 
 
Palvelukeskus 
Kesäharjoittelutöitä tarjotaan neljälle nuorelle ajalla 3.6.-9.8., kahdelle kesäkuuksi ja kahdelle heinäkuuksi. 
Kesäharjoittelu työtehtävät palvelukeskuksessa on ulkoilua ikäihmisten kanssa ja erilaisten ulkopelien 
peluuta. Päivänlehtien lukua asukkaille, erilaisten pelituokioiden järjestelyä, pientä siivousta, kesäkukkien 
kastelua. Työaika on klo 8.00-14.00 
 
Ravinto-ja puhdistuspalvelu 
Ravinto- ja puhdistuspalveluissa on tarjolla kesäharjoittelupaikka neljälle nuorelle ajalla 3.6.-9.8. 
Palvelukeskuksen keittiöllä tehtävinä on ruoanvalmistuksen avustavat tehtävät, asiakaspalvelua, 
astiahuoltoa, leivontaa ja siivousta. Puhdistuspalveluissa on tarjolla monipuolisia siivousalan tehtäviä. 
Sinulla on mahdollista myös esittää toiveita, mitä haluat kesäharjoittelussasi oppia: Keittiöllä ja siivouksessa 
opitut taidot ovat jokaiselle hyödyllisiä. 


