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Palvelualue/liikelaitos

Business Oulu liikelaitos

Työyksikkö

Viestintä ja markkinointi, Oulun
kaupungin matkailuneuvonta

Työtehtävät
Matkailuneuvojan tehtävät (kotimaisten ja kansainvälisten
asiakkaiden neuvonta, Oulun tapahtumien ja matkailupalveluiden
viestintä ja tiedotus, esitteiden tilaukset ja jakelu ja muut
avustavat tehtävät, väh. englannin kielen taito)

Hyvinvointipalvelut
Terveyspalvelut
Avoterveydenhuolto

Kaakkurin terveysasema ja neuvola

Järjestelyä, kahvinkeittoa, pientä siistimistä, tavaroiden
toimittamista talon sisällä
Järjestelyä, kahvinkeittoa, pientä siistimistä, tavaroiden
toimittamista talon sisällä, kesä-elokuu

Kaijonharjun terveysasema

Järjestelyä, kahvin keittoa, pientä siistimistä, pieniä toimistotöitä

Haukiputaan terveysasema

Kiimingin hyvinvointikeskus,
vastaanotto

Paikkojen järjestelyä, monistamista, kaappien pyyhkimistä,
kesäkuu

Kontinkankaan hyvinvointikeskus,
vastaanotto

Järjestelyä, kahvinkeittoa, pientä siistimistä yhteisissä tiloissa,
tavaroiden toimittamista talon sisällä, näytteiden vienti
laboratorioon, asiakkaiden opastaminen aulassa, kesä-elokuu

Oulunsalon terveysasema

Arkistossa paperien hyllyttämistä, järjestelyä, kesäkuu

Tuiran neuvola- ja
kouluterveydenhuolto

Huoneiden järjestely- ja toimistotehtävät, kesäkuu

Tuiran terveysasema, vastaanotto

Järjestelyä, kahvinkeittoa, pientä siistimistä, tavaroiden
toimittamista talon sisällä jne.

2

Oulun kaupungin kesätyöharjoittelupaikat 2016

Avoterveydenhuollon erityispalvelut
Kuntoutuspalvelut

Järjestelyä, siivousta eri toimipisteissä, kesäkuu

Keskustan hammashoitola

Järjestelyä, siivousta ja arkistointia, kesäkuu

Kiimingin hammashoitola

Järjestelyä, siivousta ja arkistointia, kesäkuu

Haukiputaan hammashoitola

Järjestelyä, siivousta ja arkistointia, kesäkuu

OKS / B2

Potilaan perustoiminnoissa avustamista, ruokailu, hygienia myös
välilliseen hoitotyöhön kuuluvia tehtäviä lh/sh/ft opisk.

OKS/ B3

Potilaan perustoiminnoissa avustamista, ruokailu, hygienia myös
välilliseen hoitotyöhön kuuluvia tehtäviä, lh/sh opisk.

Suun terveydenhuolto

Oulun kaupungin sairaala
(lh. opiskelija, sh. opiskelija
ja os. B2 myös ft.opisk.)
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OKS / A1

Potilaan perustoiminnoissa avustamista, ruokailu, hygienia myös
välilliseen hoitotyöhön kuuluvia tehtäviä, lh/sh opisk., kesä,
heinä, elo

OKS / A2

Potilaan perustoiminnoissa avustamista, ruokailu, hygienia myös
välilliseen hoitotyöhön kuuluvia tehtäviä, hoitoalan opiskelijoita,
lh/sh opisk.

OKS / A3

Potilaan perustoiminnoissa avustamista, ruokailu, hygienia myös
välilliseen hoitotyöhön kuuluvia tehtäviä, lh/sh opisk.

OKS / H2

Potilaan perustoiminnoissa avustamista, ruokailu, hygienia myös
välilliseen hoitotyöhön kuuluvia tehtäviä, lh/sh opisk.

OKS / G2

Potilaan perustoiminnoissa avustamista, ruokailu, hygienia myös
välilliseen hoitotyöhön kuuluvia tehtäviä, lh/sh opisk.

OKS / G3

Potilaan perustoiminnoissa avustamista, ruokailu, hygienia myös
välilliseen hoitotyöhön kuuluvia tehtäviä, lh/sh opisk.
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OKS / G4

Potilaan perustoiminnoissa avustamista, ruokailu,hygienia myös
välilliseen hoitotyöhön kuuluvia tehtäviä, lh/sh opisk.

Hallinto

Taulukoiden tekoa ja opasteiden laatimista. Erilaiset arkistointija järjestelytehtävät terveyspalvelujen hallinnossa. Tehtävä
edellyttää word -, exel-, power point- ohjelmien käytön
osaamista

Hiirosenkoti C-osasto

Hoitotyö lh/sh parina tai ohjattuna

Hiirosenkoti B-osasto

Hoitotyö lh/sh parina tai ohjattuna

Hiirosenkoti D-osasto

Hoitotyö lh/sh parina tai ohjattuna

Hiirosenkoti E7-osasto

Hoitotyö lh/sh parina tai ohjattuna

Koulutie 7, Oulunsalo

Oulunsalo-Kaakkuri kotihoito ja
Salonkartano

Kotona ja palvelutalossa asuvien ikäihmisten avustamista ja
ulkoilutusta

Merikotkantie 5, Oulu

Herttakoti

Kodinhoidollisissa tehtävissä avustaminen, asukkaiden
viriketoiminta, ulkoilu

Merikotkantie 5, Oulu

Hiirosenkoti E8-osasto

Hoitotyö lh/sh parina tai ohjattuna

Kiimingin, Yli-Iin ja Ylikiimingin
vanhuspalvelut

Ylikiiminki

Ikäihmisten hyvinvointi
Hiirosenkoti ja Oulunsalon vanhuspalvelujen
palvelualue
Merikotkantie 5, Oulu
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Päivöläkoti Ylikiiminki

Hoitotyö ja asukkaiden ulkoilutus ja virkistystoiminta

Kotihoito Yliikiiminki

Auttamista, huolenpitoa, kodinhoidolliset tehtävät

Kiiminki
Palvelukeskus Jaarankartano
Hoivakoti Iltatähti, Kiiminki

Dementiakoti Harjula, Kiiminki
Palvelukoti Helmiina, Kiiminki

Ulkoilutus, viriketoiminta, ruokailutilanteissa avustaminen
Asukkaiden ulkoilutus, viriketoiminta, ruokailutilanteissa
avustaminen
Ulkoilutus, viriketoiminta, ruokailutilanteissa avustaminen

Avustavat tehtävät kotihoidossa tai vanhusten päivätoiminnassa
(ulkoilutus, virkistystoiminta, pienet kodinaskareet) Kotihoitotyö
tapahtuu asiakkaan kotona, vanhusten päivätoiminta tapahtuu
Kotihoito ja vanhusten päivätoiminta, senioritalossa päivätoiminnan tiloissa. Kesä- ja elokuu vanhusten
Kiiminki
päivätoimintaan, heinäkuulle kotihoitoon
Yli-Ii

Palvelukeskus Jokiranta, Yli-Ii

Avustaminen hoitotyössä ja asukkaiden ulkoilutus ja
virkistystoiminta (kesäkuu, heinäkuu, elokuu)

Yli-Iin kotihoito

Auttamista, huolenpitoa, kodinhoidolliset tehtävät
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Kontinkankaan hyvinvointikeskus

Kotihoito

Keskustan kotihoito

Harjoittelijan tehtävät kotihoidossa. Auttaminen, kodinhoidolliset
tehtävät, ulkoilutus ja virkistystoiminta. Mielellään sosiaali- ja
terveydenhuollon alan opiskelijoita.

Kontinkankaan kotihoito

Avustavat tehtävät kotihoidossa kuten kodinhoidolliset työt,
ulkoilutus ja virkistystoiminta. Työ on asiakkaan kotona tehtävää
työtä.

Pohjoinen kotihoito

Kotona asumista tukevat palvelut

Koskelan-Kaijonharjun kotihoito

Avustavat tehtävät kotihoidossa kuten kodinhoidolliset työt,
ulkoilutus ja virkistystoiminta. Työ on asiakkaan kotona tehtävää
työtä.

Itä-Tuira-Puolivälinkankaan kotihoito

Avustavat tehtävät kotihoidossa kuten kodinhoidolliset työt,
ulkoilutus ja virkistystoiminta. Työ on asiakkaan kotona tehtävää
työtä.

Ydin-Tuiran kotihoito

Avustavat tehtävät kotihoidossa kuten kodinhoidolliset työt,
ulkoilutus ja virkistystoiminta. Työ on asiakkaan kotona tehtävää
työtä.
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Päivätoimintakeskus Helmer

Avustavat tehtävät kotihoidossa kuten kodinhoidolliset työt,
ulkoilutus ja virkistystoiminta. Työ on asiakkaan kotona tehtävää
työtä.
Avustavat tehtävät kotihoidossa kuten kodinhoidolliset työt,
ulkoilutus ja virkistystoiminta. Työ on asiakkaan kotona tehtävää
työtä.

Hiirosen päivätoiminta

Avustavat tehtävät kotihoidossa kuten kodinhoidolliset työt,
ulkoilutus ja virkistystoiminta. Työ on asiakkaan kotona tehtävää
työtä.

Rajakylän kotihoito

Merikosken hoivat
Intiön hoivakoti
Venla (psykogeriatrinen)

Hoivatyössä avustaminen, asukkaiden virkistystoiminta

Verner

Hoivatyössä avustaminen, asukkaiden virkistystoiminta

Viola

Hoivatyössä avustaminen, asukkaiden virkistystoiminta

Tuirankartano
Väinöläkoti

Avustavat tehtävät, välillinen hoitotyö

Ainolakoti

Avustavat tehtävät, välillinen hoitotyö

Kielokoti

Avustavat tehtävät, välillinen hoitotyö

Lassintalon hoiva

Heikinkoti

Hoitotyössä avustaminen, välilliset hoitotyön tehtävät,
asukkaiden virkistystoiminta,
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Helminkoti

Hoitotyössä avustaminen, välilliset hoitotyön tehtävät,
asukkaiden virkistystoiminta

Lassintalon palvelukoti

Hoitotyössä avustaminen, välilliset hoitotyön tehtävät,
asukkaiden virkistystoiminta

Siirinkoti

Hoivatyössä avustaminen, asukkaiden virkistystoiminta

Severinkoti

Hoivatyössä avustaminen, asukkaiden virkistystoiminta

Sanninkoti

Hoivatyössä avustaminen, asukkaiden virkistystoiminta

Koskivirran asumiskuntoutus, (Tuira)

Mielenterveyskuntoutujan avustaminen päivittäisissä
toiminnoissa ja asukkaiden virkistystoiminta (ikä yli 18 v.) (kesä,
heinä)

Färinrannankoti (Tuira)

Mielenterveyskuntoutujan avustaminen päivittäisissä
toiminnoissa ja asukkaiden virkistystoiminta (ikä yli 18 v.) (kesä,
heinä)

AlliMarian palvelukoti (Höyhtyä)

Mielenterveyskuntoutujan avustaminen päivittäisissä
toiminnoissa ja asukkaiden virkistystoiminta (ikä yli 18 v.) (kesä,
heinä)

Haukiputaan vanhuspalvelut
Rajakylän hoiva

Sosiaalinen hyvinvointi
Asumis-ja päiväpalvelut
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Tervaluhti (Peltola)

Kehitysvammaisen henkilön avustaminen päivittäisissä
toiminnoissa. Viriketoimintaa ja ulkoilua. (kesäkuu, heinäkuu,
elokuu)

Taatontupa (Rajakylä)

Avustaminen asiak.päivittäisissä toimissa ja ulkoilussa. Rajakylä.
( kesäkuu, heinäkuu, elokuu)

Tilapäisyksikkö Paussi (Koskela)

Viriketoiminnan järjestäminen, ulkoilua kehitysvammaisten
yksikössä ( kesäkuu, heinäkuu, elokuu).

Schjerfbeck-koti (Tuira)

Viriketoiminnan järjestäminen, ulkoilua kehitysvammaisten
yksikössä ( kesäkuu, heinäkuu, elokuu).

Honkalankoti, Pateniemi

Kehitysvammaisten asukkaiden avustaminen kodinhoidollisissa ja perushoidollisissa tehtävissä sekä erityisesti ulkoilussa.
(kesäkuu, heinäkuu, elokuu)

Maikkulan asumispalvelu

Avustavat tehtävät, virkistys- ja vapaa-ajan toiminta,
siivoustehtävät

Heinälohen asuntolat

Asiakkaiden avustaminen päivittäisissä toimissa, ulkoilussa,
asioinnissa jne.

Kangasrinteen asuntola

Kehitysvammaisten henkilöiden avustaminen päivittäisissä
toiminnoissa. Viriketoimintaa ja ulkoilua. kesäkuussa,
heinäkuussa ja elokuussa.

Alppilan asumispalvelu (Otsonkoti)

Avustaminen asiakkk. päivittäisissä toimissa ja ulkoilussa
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Jäälin asumispalvelu

Avustaminen asiakk. päivittäisissä toimissa ja ulkoilussa
(kesäkuu, heinäkuu, elokuu)

Ohjaajapalvelu

Avustaminen asiakkaan päivittäisissä toimissa ohjaajan työparina
(sosionomi- tai lähihoitajaopiskelijat). Asiakkaat ovat
mielenterveyskuntoutujia.

Timosenkoti

Avustavat tehtävät asiakkaiden virkistystoiminnassa (kesä,
heinä, elo)

Onni- ja Ilonakoti, Haukipudas

Asukkaiden avustaminen päivittäisissä toimissa ja ulkoilussa,
mahd. siivoustehtävät

Haukiputaan asumispalvelut

Kultasimppu
Hannankoti

Vanhusten ulkoilutus, avustaminen päivittäisissä toiminnoissa,
virkistystoiminta

Pihlajakoti
Simppulanmäki

Kehitysvammaisten päivätoiminta

Lehtorannan toimintakeskus

Kehitysvammaisten aikuisten avustaminen, tarvittaessa
siivoustehtävät

Kontinkankaan työkeskus

Kontinkankaan työkeskus

Ikkunan pesu ja muu siivous, avustavat tehtävät
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Konsernipalvelut

Konserniviestintä

Valokuvaaja, kuvien ottaminen, käsittely ja tallentaminen
kaupungin eri yksiköissä (työskentelyaika elokuu)

Nallikari Seaside Oy (ent.
Nallikari Liikelaitos)

Nallikari Lomakylä & Camping

Majoitus- ja yleisten tilojen puhtaanapitotehtävät

Nallikari Lomakylä & Camping

Alueen valvonta- ja asiakaspalvelutehtävät
(järjestyksenvalvonnan apuna)

Nallikari Lomakylä & Camping

Ulkoalueiden hoitotehtävät rannalla ja leirintäalueella

Oulun Jätehuolto Oy

Ruskon jätekeskus, Ruskonniityntie
10 90620 Oulu

Alueiden kunnossapito, roskien keruu, nurmikon leikkuu

Oulun Konttori

Tietopalvelu ja päätearkistointi,
terveyspalveluiden arkisto
Elektroniikkatiellä

Erilaiset potilasarkistotehtävät, asiakirjojen seulominen ja
järjestäminen

Hallinto- ja talouspalvelut

Avustavat toimistotehtävät mm.
postinkäsittely/Hyvinvointipalvelut, etuuskäsittelyn oheistiimi,
Kontinkangas

Oulun Satama Oy

Kunnossapito

Ruohonleikkuuta, pensaiden raivausta, pollareiden maalausta
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Oulun Serviisi liikelaitos

Oulun Seudun ympäristötoimi
liikelaitos

Useita kohteita, Ateriapalvelut

Ateriapalveluiden perustehtävät, oltava hygieniapassi

Useita kohteita, Siivouspalvelut

Siivouspalveluiden perustehtävät

Eläinlääkintähuolto,
Eläinlääkärivastaanotto Poratie 7,
Oulu
Ympäristöterveydenhuolto,
Solistinkatu 2, Oulu
Ympäristönsuojelu, Solistinkatu 2,
Oulu
Ympäristötoimen hallinto,
Solistinkatu 2, Oulu

Vastanottoavustajaharjoittelija
Terveystarkastajaharjoittelija
Ympäristötarkastajaharjoittelija

Maa ja mittaus –yksikkö

Toimistoharjoittelija
Tontit ja asumiseen (mahdollisesti myös luonnonvarat ja
isännöinti) maaomaisuuteen, tontin luovutukseen ja asumiseen
liittyvien avustavien tehtävien hoitoon

Kiilletie 7, liikennealueiden ylläpito

Katujen puhtaanapito, ajokortti/auto

Poratie 10, liikennealueiden ylläpito

Katujen puhtaanapito, ajokortti/auto

Hollihaka, viheralueiden ylläpito

Viheralueitten hoitoa, kitkemistä, roskien keräämistä ja
ruohonleikkausta

Hupisaaret, viheralueiden ylläpito

Viheralueitten hoitoa, kitkemistä, roskien keräämistä ja ruohon
leikkausta

Poratie 10, viheralueiden ylläpito

Viheralueitten hoitoa, kitkemistä, roskien keräämistä ja
ruohonleikkausta

Oulun Tekninen liikelaitos
Ympäristö- ja ylläpitoyksikkö
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Kiinteistönhoitoyksikkö

Kiilletie 7, viheralueiden ylläpito

Viheralueitten hoitoa, kitkemistä, roskien keräämistä ja
ruohonleikkausta

Kiilletie 7, viheralueiden ylläpito

Kaupunkialueella metsien siivous ja puhtaanapito, ajokortti/auto

Taimisto, viheralueiden ylläpito

Taimiston hoitotyöt

Oulun keskustan lähialueet,
Urheiluk. kentät ja
uimarannat,tekojää ja
pesäpallostadion

Uimarantojen ja kenttien sekä reittien hoito, hyvä olla
ajokortti/auto, mopokortti/mopo

Kiiminki, liikuntapaikkojen hoitaja

Pelikenttien merkkaus, kunnostus ja muut työt, ajokortti
työntekijällä

Kiiminki, vihertyöt

Vihertyöt, tienvarsien ylläpito, muut työt, ajokortti/auto

Haukipudas, vihertyöt

Vihertyöt, tienvarsien ylläpito, muut työt

Raksilan Urheilualueen
liikuntalaitokset

Liikuntalaitosten pihojen-,
kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen hoitoa

Liikuntalaitosten pihojen-,
Raatin liikuntakeskus/Oulun uimahalli kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen hoitoa

Kiertävä yksikkö (usea liikuntalaitos)

Liikuntalaitosten pihojen-,
kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen hoitoa

Linnanmaan jäähalli / Linnamaan
liikuntahalli

Liikuntalaitosten pihojen-, kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen
hoitoa

Oulunsalon liikuntakeskus

Liikuntalaitosten pihojen-, kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen
hoitoa
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Koneyksikkö

Logistiikkapalvelut

Oulun Vesi liikelaitos

Haukipudas, kiinteistöt

Kiinteistöjen vihertyöt. ym. vihertyöt, ajokortti/auto

Kiiminki, kiinteistöt

Kiinteistönhoito, maalaus, ruohonleikkuu, istutusten hoito

Kiinteistönhoitoyksikkö

Kiinteistönhoito, ruohonleikkuu ja istutusten hoito (Kanta-Oulu)

Koskitie 2

Avustavat toimistotyöt, arkistojen järjestely- ja siivoustyöt, muut
työt

Koskitie 2

Avaustavat ajoneuvokaluston sisäpuhdistustyöt, ulkopesut ja
fiksaustyöt, muut puhdistustyöt. C-ajokortti etusijalla tai väh.
T/B-kortti

Koskitie 2

Avustavat piha-alueen huolto-, järjestely ja kunnossapitotyöt,
muut ulkotyöt. Aiempi trukin ajokokemus on etu. B-kortti

Koskitie 2

Avustava rengas-, työkalu- ja varaosavaraston puhdistus/siivous
ja muu varastotyö, muut työt

Koskitie 2

Avustavat ajoneuvon varaosien nouto- ja järjestelytyöt,
inventointi, muut varaosatyöt. B-ajokortti oltava

Koskitie2

Autojen siistiminen, tilojen järjestäminen

Varastopalvelut, Riihitie 1

Tilojen järjestely, tulevat tavaran hyllytys
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Liiketoiminnan tuki ja hallintoyksikkö

Kasarmintie 29

Avustavat arkistoinnin työt ja hallinnon järjestelytyöt

Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikkö

Kasarmitie 29

Avustavat toimistotyöt

Vedentuotanto ja puhdistus -yksikkö

Kurkelanrannan vedenpuhdistamo
Hintan vedenpuhdistamo

Avustavat huoltotyöt vedenpuhdistamolla
Avustavat huoltotyöt vedenpuhdistamolla

Verkostojen ylläpitoyksikkö

Pohjavedenottamot

Avustavat huoltotyöt pohjavedenottamoilla

Poratien yksikkö, Poratie 10
Haukiputaan yksikkö, Teollisuustie
1D

Avustava huolto- ja kunnossapitotyöt
Avustavat huolto- ja kunnossapitotyöt

Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Kulttuuritalo Valve

Elokuvakoulu

Elokuvakoulun lasten ja nuorten animaatio- ja elokuvaleirien
apuohjaaja

Sanataidekoulu

Lumotut sanat - Lasten ja nuorten sanataideviikkojen avustava
festivaalityöntekijä. Työpajojen ja lasten kesäkurssin ohjaaja,
touko-kesäkuu

Kulttuurinen hyvinvointi

Kulttuuriavustaja vanhusten päivätoimintaan Hiirosen kodissa,
Salonkartanossa Oulunsalossa ja Rajakylän hoivassa. Kuvaus:
taide- ja kulttuurituokioiden avustamista ja järjestämistä sekä
monipuolisten taidehetkien suunnittelua ja toteutusta

Alueellinen toiminta

Aluetuotannon avustavat tehtävät
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Soiva Siili Ay

Tuottajaharjoittelija

Oulun kulttuuritapahtumayhd. ry
(Oulun juhlaviikot)

Tapahtumatuotannon, -markkinoinnin ja viestinnän tehtävät
Oulun juhlaviikoilla ja jäsenfestivaaleilla

Whatevergroup Ay

The Irish Festival of Oulu

Tuotantoavustaja kesäteatteriin. Tehtäviin voivat kuulua
lipunmyynti, markkinointiassistentin tehtävät ja avustavat
tuotannon tehtävät.
Job description: Various festival marketing assignments,
production and public relations such as: - planning and
implementing festival marketing, - distribution of marketing
material, - target promotional work, - general office tasks
We reguire: - fluent skills in both spoken and written English, spontaneous, fun attitude, - team players, - responsible and able
to think for yourself while completing tasks, - professional
attitude for working with an internationally respected Irish
festival. Time period: August 1 st - September 30 (1.8.-30.9.).
Location: Oulu

Kulttuuripalvelut
Kaupungin kirjasto

Eri toimipisteet:
Kirjaston harjoittelija: asiakaspalvelu, järjestelytehtävät
Eteläinen alue: Kaakkuri,
Kaukovainio, Maikkula Oulunsalo
Keskinen alue: Keskusta, Kaijoharju,
Kirjaston harjoittelija: asiakaspalvelu, järjestelytehtävät
Karjasilta, Kastelli, Koskela,
Puolivälinkangas/Tuira

17

Oulun kaupungin kesätyöharjoittelupaikat 2016
Itäinen alue: Jääli/ Kiiminki,
Myllyoja, Yli-Ii, Ylikiiminki

Kirjaston harjoittelija: asiakaspalvelu, järjestelytehtävät

Pohjoinen alue: Haukipudas,
Pateniemi, Rajakylä, Ritaharju

Kirjaston harjoittelija: asiakaspalvelu, järjestelytehtävät

Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi
Turkansaaren ulkomuseo

Siivous, lipunmyynti, ympäristönhoito

Oulunsalon kotiseutumuseo

Asiakaspalvelua

Kierikkikeskus

Kivikauden kylän kunnostustyöt, asiakaspalvelu, yleisökaivaus,
opastus ja media-alan työt

Taidemuseo

Asiakaspalvelu ja näyttelyiden valvontatehtävät

Ulkoveistoshuolto ja
taidekonservointistudio

Avustavat tehtävät ulkoveistoshuollossa ja
taidekonservointistudiossa, toimistotyöt, ulkoveistoshuolto ja
taidekokoelman hoito

Tiedekeskus Tietomaa

Asiakkaiden neuvonta ja valvonta teemanäyttelyissä

Tapahtumat, kumppanuudet,
kaupunkikulttuuri

Tapahtumatiimi/Oulun
Päivät/Oulu10, Torikatu 10

Avustavat tehtävät tapahtumajärjestelyissä. Toimipiste Oulu10,
Torikatu 10. (kesäkuu)

Liikuntapalvelut

Liikunnan ohjauspalvelut

Uimaopetus 4-12v lapsille, rantavalvonta, vaaditaan
uimaopettajan pätevyys

Liikunnan ohjauspalvelut

Liikunnan ohjaus lapsille; jalkapalloa, pesäpalloa, salibandya,
skeittausta, pelejä ja leikkejä
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Nuorisopalvelut

Liikunnan kehittämispalvelut

Liikuntapaikkojen liikuntavälineistön inventaariotehtävä. Oman
auton käyttö suotavaa.

Päivä-ja yöleirit, retki-ja
kurssitoiminta, nuorisotalotoiminta

Avustavat suunnittelu-ja ohjaustehtävät. Suunnittelu ja toteutus
yhdessä vakituisen henkilöstön kanssa

Nuorisotalot

Pääosin iltapäivätoiminnan ohjaustehtävät toukokuu ja elokuu

Lasten liikennepuisto

Ohjaustehtävät, kesä- ja elokuu

Leiritoiminta/leirikokki

Leirikokin tehtävät, tavaroiden hankinta ja ruoan valmistus

Kehitysvammaisten lasten
päivätoiminta

Kehitysvammaisten lasten päivätoiminnan ohjaustehtävät
yhdessä vakituisen henkilökunnan kanssa, kesä- ja heinäkuu

Byströmin nuorten palvelut/Nuorten
tieto-ja neuvontakeskus Nappi

Avustavat tehtävät asiakaspalvelussa paikan päällä, puhelimessa
ja verkkopalvelussa. Muut nuorten tieto- ja neuvontatyöhön
liittyvät tehtävät.
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Knuutilankankaan koulu (1-6)

Kesätyöharjoittelijan avustavat tehtävät kouluilla (ellei alla toisin
mainittu):
*Kopiointi- ja arkistointitehtävät
*Opetusvälineistön kunnossapitotehtävät
*Oppimateriaalin ja koulutarvikkeiden järjestäminen
*Koulujen remontteihin ja muuttoihin liittyvät erilliset tehtävät:
tavaroiden pakkaus, purkaminen ja järjestely
*Muut koulutyöhön liittyvät järjestelytehtävät
*Opetusmateriaalin valmistuksessa avustaminen
*Luokkatyöskentelyyn tutustuminen
Yllämainitut tehtävät
2.5.-1.6.2016
9.8.-8.9.2016
Yllämainitut tehtävät
9.5.-8.6.
15.8.-14.9.
Yllämainitut tehtävät
2.5.-1.6.
8.8.-7.9.

Madekosken koulu (1-6)

Erilaiset järjestely-, valmistus- ja avustustehtävät
9.5.-8.6., 3.8.-2.9.

Maikkulan koulu (1-9)

Erilaiset järjestely-, valmistus- ja avustustehtävät
16.5. - 17.6.
10.8. - 9.9.

Oulunlahden koulu (1-6)

Erilaiset järjestely-, valmistus- ja avustustehtävät sekä
luokkatyöskentelyyn tutustuminen
10.8.- 9.9.

Haukiputaan koulu (1-9)
(Haukipudas)

Yllämainitut tehtävät
2.5.-1.6.
1.8.-31.8.
1.9.-30.9.

Opetuspalvelut
Peruskoulut

Kaakkurin koulu (1-9)

Kaukovainion koulu (1-9)
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Hönttämäen koulu (1-6)

Kouluavustajan tehtävät, toukokuu, elo-syyskuu

Timosenkosken luontokoulu

Kouluavustajan tehtävät, toukokuu, elo-syyskuu

Kuivasjärven koulu (1-6)

Yllämainitut tehtävät
2.-31.5.
1.-31.8.
Yllämainitut tehtävät
9.5.-8.6.
3.8. -2.9.

Länsituulen koulu (1-9)
(Haukipudas)

Yllämainitut kesäharjoittelijan avustavat tehtävät
23.5.-22.6.
1.8.-31.8.

Martinniemen koulu (1-6)

Yllämainitut tehtävät
9.5.-8.6.
10.8.-9.9.

Pöllönkankaan koulu (1-9)

Koulun remonttiin ja muuttoihin liittyvät tehtävät
23.5.-22.6.
1.8.-31.8.

Rajakylän koulu (1-9)

Yllämainitut kesäharjoittelijan avustavat tehtävät
23.5.-22.6.
1.8.-31.8.
1.9.-30.9.

Ritaharjun koulu (1-9)

Uuden koulun käyttöön ottamiseen liittyvät tehtävät
2.5. - 1.6.
23.5.-22.6.
1.8.-31.8.
1.9.-30.9.

Kiviniemen koulu (1-6)
(Haukipudas)
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Terva-Toppilan koulu (1-9)

Yllämainitut
2.-31.5.
1.-31.8.
Yllämainitut
4.5.-3.6.
8.8.-7.9.
Yllämainitut
1. - 30.6.
Yllämainitut
2.5. - 1.6.
Yllämainitut
23.5.-22.6.
1.8.-31.8.
Yllämainitut
9.5.-8.6.
8.8.-7.9.
Yllämainitut
9.5.-8.6.
8.8.-7.9.
Yllämainitut
9.5.-8.6.
1.8.-31.8.
Yllämainitut
23.5.-22.6.
Yllämainitut
9.5.- 8.6.
3.8.- 2.9.

Teuvo Pakkalan koulu (1-6)

Yllämainitut tehtävät
9.5.-8.6.
3.8.-2.9.
29.8.-28.9.

Takkurannan koulu (1-6)
(Haukipudas)

Korvensuoran koulu (1-6)
Laanilan koulu (7-9)
Heinätorin koulu, Leinonpuiston
yksikkö

Kansainvälinen koulu

Kastellin koulu (1-9)

Lintulammen koulu (1-6)

Myllytullin koulu (1-9)
Paulaharjun koulu (1-6)

tehtävät

tehtävät

tehtävät
tehtävät
tehtävät

tehtävät

tehtävät

tehtävät

tehtävät
tehtävät
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Metsokankaan koulu (1-9)
Kastellin lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun
lukio
Oulun Lyseon lukio

Erilaiset järjestely erilaiset järjestely-, valmistus- ja
avustustehtävät
25.7. – 24.8.
1.8. - 31.8.
Yllämainitut tehtävät
23.5. - 22.6.

Toisen kesätyöharjoittelijan työssä vaaditaan kokemusta taittoohjelmien esim. InDesign-ohjelman käytöstä ja
kuvankäsittelystä, sillä työhön kuuluu mm. opintopäivyrin taitto.
23.5. -22.6.
Yllämainitut tehtävät
6.6.–5.7.
Katusoittaja joka hallitsee instrumentin (katusoittoon soveltuva,
kuten akustinen kitara).
Hakijalla esiintymiskokemusta, kokemusta muiden kanssa
soittamisesta ja esiintymisestä. Osalla olisi hyvä olla laulutaitoa.

Projektitoimisto
Varhaiskasvatus/päivähoito

Länsituulen päiväkoti, Haukipudas

Päivystävä päiväkoti; lasten kanssa työskentely ajalle: 2.5.-3.6.

Suo-Ukon päiväkoti

Lasten kanssa työskentely ajalle: 2.5.-5.6.

Pitkäkankaan päiväkoti

Päivystävä päiväkoti; lasten kanssa työskentely ajalle: 27.6.31.7.
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Kaakonpojan päiväkoti

Päivystävä päiväkoti; lasten kanssa työskentely ajalle 27.6.31.7.

Mäntylän päiväkoti

Muuttoapua ajalle: 1.-31.8.

Ainolan päiväkoti

Päivystävä päiväkoti; lasten kanssa työskentely ajalle: 27.6.26.7.

Kalliolan päiväkoti

Päivystävä päiväkoti; lasten kanssa työskentely ajalle: 1.-31.8.

Värtön päiväkoti

Päivystävä päiväkoti; lasten kanssa työskentely ajalle: 25.5.24.6.

Haapalehdon päiväkoti

Muuttoapua päiväkodin muuttoon ja työskentelyä lasten kanssa
ajalle: 1.6.-30.6. ja 27.6.-31.7.

Välikylän päiväkoti, Kiiminki

Päivystävä päiväkoti; lasten kanssa työskentely ajalle: 13.6.12.7. ja 27.6.-26.7.

Ainolan Alakööki

Lasten kansa luontoretkien järjestämien ja toteuttaminen ajalle:
25.4.-25.5. TAI 2.5.-1.6. ja 2.8.-1.9.
Muuttoapua päiväkodin muuttoon ja työskentelyä lasten kanssa
ajalle; 2.5.-5.6.

Pateniemen päiväkoti

Jatulintarhan päiväkoti

Päivystävä päiväkoti; lasten kanssa työskentely ajalle: 27.6.31.7.
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Kuivasjärven päiväkoti

Päivystävä päiväkoti; lasten kanssa työskentely ajalle: 27.6.31.7.

Tuulikellon päiväkoti

Lasten kanssa työskentely ajalle: 2.5.-3.6.

Kellon päiväkodit (Koivulan pk
yhdistyy)

Lasten kanssa työskentely ajalle: 2.5.-3.6.

Piilikujan ryhmis

Lasten kanssa työskentely ajalle: 1.6.-30.6.

Päiväkoti Kuovit (JAO)

Lasten kanssa työskentely ajalle: 1.6.-30.6.

