Virasto
Elinkeinoliikelaitos,
Business Oulu
Kulttuuritoimi
Taidemuseo

Työyksikkö
Matkailu ja markkinointi

Kaupungin kirjasto
Kulttuuriasiainkeskus
Kulttuuritalo Valve

Yksikön työnhakulomakkeella näkyvä nimi
Business Oulu matkailutiimi

Tehtävä
Kiertävän
matkailuneuvojan tehtävät

Taidemuseo

Taidemuseon
asiakaspalvelutehtävät,
avustavat tehtävät
museotekniikassa ja
ulkoveistoshuollossa
Kirjaston harjoittelija,
asiakaspalvelu

Kulttuuritoimi/Kaupungin kirjasto
Kulttuuritoimi/Valve
kulttuuritalo

Sanataidekoulu
Elokuvakoulu
Konstila
Toimisto
Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry.

Festivaalityöntekijä ja
kesätoiminnan apuohjaaja
Toimiminen
lastenkulttuurin
tuotantoassistenttina,
kesäleirien apuohjaaja
Konstilan työpajojen
järjestelytehtävät ja
kesäleirien apuohjaaja
Toimistolle
sanataidefestivaalin
tuotantotyöntekijä ja
lastenkulttuurin
toimistotyöntekijä

Pohjois-Pohjanmaan museo

Turkansaaren ulkomuseo

Kulttuuritoimi/Turkansaaren ulkomuseo

Merimiehen kotimuseo
Pateniemen sahamuseo

Kulttuuritoimi/Merimiehen kotimuseo
Kulttuuritoimi/Pateniemen sahamuseo

Tapahtumatuotannon ja
markkinoinnin tehtävät
Oulun juhlaviikoilla ja
jäsenfestivaaleilla
Siivous, lipunmyynti,
ympäristönhoito ja
tervanpoltto
Lipunmyynti
Asiakaspalvelu

Oulun kaupunginteatteri Oy
Tiedekeskus Tietomaa
Liikuntavirasto

Lavastamo
Ompelimo
Palveluosasto

Kulttuuritoimi/Oulun kaupunginteatteri Oy/Lavastamo
Kulttuuritoimi/Oulun kaupunginteatteri Oy/Ompelimo
Kulttuuritoimi/Tiedekeskus Tietomaa

Uinnin opetus ja
rantavalvonta

Liikuntavirasto/Uinnin opetus ja rantavalvonta

Ohjauspalvelut

Liikuntavirasto/Ohjauspalvelut

Liikunnan kehittämispalvelut

Liikuntavirasto/Liikunnan kehittämispalvelut

Liikunnan kehittämispalvelut

Liikuntavirasto/Liikunnan kehittämispalvelut

Liikunnan kehittämispalvelut

Liikuntavirasto/Liikunnan kehittämispalvelut

Liikunnan kehittämispalvelut

Liikuntavirasto/Liikunnan kehittämispalvelut

Lavasteiden rakentamista
Roolivaatteiden ompelu
Asiakkaiden neuvonta ja
valvonta teemanäyttelyissä
Uinnin opetus 4-12v
lapsille, rantavalvonta sekä
uimaopettajan pätevyys ja
18v ikä
Liikunnan ohjaus lapsille;
jalkapalloa, pesäpalloa,
salibandya, pelejä ja
leikkejä

Liikuntatoimen tasaarvoselvityksen päivitys;
ajankohtatoive toukokuu
2012
Nuorten osallistaminen
liikunta suunnitteluun;
kyselyn tai vastaavan
toteutus ajankohta elokuu
2012
Infon asiakaspalvelu
tehtävät ja avustavat
toimistotehtävät
Liikuntaviraston
käyttöomaisuuden
inventointi:
liikuntalaitosten ja
urheilukeskusten kalustoa
koskevien tietojen
kerääminen ja
päivittäminen
kalustoluetteloon

Nallikari liikelaitos

Liikunnan kehittämispalvelut

Liikuntavirasto/Liikunnan kehittämispalvelut

Liikunnan kehittämispalvelut

Liikuntavirasto/Liikunnan kehittämispalvelut

Nallikari liikelaitos

Nallikari liikelaitos

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi
Päivä- ja yöleirit; retki- ja kurssitoiminta
Nuorisotalot ja leirikeskukset
Leiritoiminta/leirikokki

Opetustoimi
Peruskoulut

Heinätorin koulu/
Leinonpuiston yksikkö
Hintan koulu

Opetustoimi/Heinätorin koulu/Leinonpuiston yksikkö

Hönttämäen koulu

Opetustoimi/Hönttämäen koulu

Kaukovainion koulu

Opetustoimi/Kaukovainio koulu

Knuutilankankaan koulu

Opetustoimi/Knuutilankankaan koulu

Opetustoimi/Hinta koulu

Ulkokenttien varastojen ja
pukukoppien maalaus /
tuunaus
Liikuntavuorojen syöttö
timmi-varausjärjestelmään
ja muut avustavat atk- ja
toimistotyöt
Majoitus- ja huoltotilojen
puhtaanapito
Kiinteistöhoidon avustavat
tehtävät
Asiakaspalvelu tehtävät
mm. kahvilassa

Avustavat suunnittelu ja
ohjaustehtävät 1.5. - 31.8.
ja avustavat toimistotyöt
21.5. alkaen
Leirikokin tehtävät,
tavaroiden hankinta ja
ruoan valmistus

Koulunkäyntiavustajan
tehtävät 13.8. – 12.9.
Luokkien ja varastojen
järjestelytehtävät, kesäkuu
Kouluavustaja 2.5. – 1.6.
ja 13.8. – 12.9.
Kouluavustaja, muuttoon
liittyvät tehtävät 2.5. -1.6.;
7.5. -6.6. ja 6.8. -5.9.
Kouluavustaja toukokuu ja

Timosenkosken luontokoulu

Opetustoimi/Timosenkosken luontokoulu

Kaakkurin koulu

Opetustoimi/Kaakkurin koulu

Karjasillan koulu

Opetustoimi/Karjasillan koulu

Kastellin koulu

Opetustoimi/Kastellin koulu 1-6 luokat

Lämsänjärven yksikkö

Opetustoimi/Lämsänjärven koulu

Korvensuoran koulu

Opetustoimi/Korvensuoran koulu

Kuivasjärven koulu

Opetustoimi/Kuivasjärven koulu

Lintulammen koulu

Opetustoimi/Lintulammen koulu

Madekosken koulu

Opetustoimi/Madekosken koulu

Nuottasaaren yksikkö

Opetustoimi/Nuottasaaren yksikkö

Myllyojan koulu

Opetustoimi/Myllyojan koulu

Myllytullin koulu

Opetustoimi/Myllytullin koulu

Oulujoen koulu

Opetustoimi/Oulujoen koulu

Oulunlahden koulu

Opetustoimi/Oulunlahden koulu

elokuu
Luontokouluun saapuvien
luokkien avustaminen 2.5.
-1.6. opetusmateriaalin
valmistaminen ja huolto
20.8. – 19.9.
Kouluavustaja 2.5. - 1.6. ja
13.8. - 12.9.
Vahtimestarin ja muun
henkilökunnan
avustaminen 15.5. – 14.6.
ja 1.8. – 31.8.
Kouluavustaja 2.5. - 1.6. ja
13.8. - 12.9.
Kouluavustaja toukokuu ja
elokuu
Opetusta ja avustajan
tehtäviä, toukokuu
Vahtimestarin ja muun
henkilökunnan
avustaminen 15.5. – 14.6.
ja 1.8. – 31.8.
Kouluavustaja, toukokuu ja
13.8. -12.9.
Tilojen ja materiaalien
järjestely, elokuu
Kouluavustaja, toukokesäkuu ja elo-syyskuu
Avustus-ja järjestelytyö
toukokuu ja elo-syyskuu
Muutto ja järjestelytyö,
kesäkuu ja elo-syyskuu
Kouluavustaja, järjestelyja pakkaustyö, toukokuu,
elokuu
Järjestelytehtäviä,

Lukiot/yläasteet ja muut

Pateniemen koulu

Opetustoimi/Pateniemen koulu

Pöllökankaan koulu

Opetustoimi/Pöllökankaan koulu

Rajakylän koulu

Opetustoimi/Rajakylän koulu

Talvikankaan yksikkö

Opetustoimi/Talvikankaan yksikkö

Terva-Toppilan koulu

Opetustoimi/Terva-Toppilan koulu

Terva-Toppilan koulu

Opetustoimi/Terva-Toppilan koulu

Laanilan yläaste ja lukio

Opetustoimi/Laanilan yläaste ja lukio

Pohjankartanon yläaste ja
Madetojan musiikkilukio
Kansainvälinen koulu

Opetustoimi/Pohjankartanon yläaste ja Madetojan
musiikkilukio
Opetustoimi/Kansainvälinen koulu

Oulun Suomalaisen
Yhteiskoulun lukio
Oulun Lyseon lukio

Opetustoimi/Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Varhaiskasvatus/Päivähoito

Oulun Jätehuolto

Opetustoimi/Oulun Lyseon lukio
Varhaiskasvatus/Päivähoito

Ruskon jätekeskus

Oulun jätehuolto Liikelaitos/Ruskon jätekeskus

kalusteiden purkua,
toukokuu
Kouluavustaja, toukokesäkuu, elokuu
Sisäseinien maalaus,
vahtimestarin avustaminen
4.6. -3.7.
Kouluavustaja, järjestelyja muuttotöitä, toukokuu,
elokuu
Opetusta ja avustajan
tehtäviä, elokuu
Kouluavustaja 1-6lk:t 14.5.
- 13.6., 6.8. - 5.9. ja 13.8.
- 12.9.
Kouluavustaja 7-9lk:t 6.8.
- 5.9.
Vahtimestarin avustaminen
1. -30.6.
Vahtimestarin apuna koulu
aloituksessa
Kouluavustaja, hallinnon ja
vahtimestarin
avustaminen, käännöstyö
suomi-englanti, kesäkuu,
elokuu
Graafinen suunnittelija,
toimistotyö, järjestelytyöt
Atk järjestelmän huolto ja
ilmoittautumisten
vastaanotto
Avustavat työtehtävät
päivystävissä ja
muuttavissa päiväkodeissa,
touko-elokuu
Jätekeskuksen vihertyöt

liikelaitos
Oulun Energia

Toppilan voimalaitos

Oulun Energia/Toppilan voimalaitos

Oulun Konttori

Painatuspalvelut
Virastomestari- ja
turvallisuuspalvelut

Oulun Konttori/Painatuspalvelut
Oulun Konttori/ Virastomestari- ja turvallisuuspalvelut

Oulun Satama

Kunnossapito

Oulun Satama/Kunnossapito

Hallinto

Oulun Satama/Hallinto

Ateriapalvelut

Oulun Serviisi/Ateriapalvelut

Siivouspalvelut

Oulun Serviisi/Siivouspalvelut

Ympäristöterveysvalvonta

Oulun Seudun Ympäristötoimi
liikelaitos/Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristönsuojelu

Oulun Seudun Ympäristötoimi/Ympäristönsuojelu

Elintarvike- ja
ympäristölaboratorio

Oulun Seudun Ympäristötoimi/ Elintarvike- ja
ympäristölaboratorio

Ylläpitoyksikkö

Tekninen liikelaitos/Ylläpitoyksikkö/Liikennealueiden ylläpito

Oulun Serviisi

Oulun Seudun
Ympäristötoimi liikelaitos

Tekninen liikelaitos

Tekninen liikelaitos/Ylläpitoyksikkö/Viheralueiden ylläpito

sekä muut avustavat
tehtävät
Järjestely- ja
ylläpitotehtävät, ajokortti
tarvitaan
Manuaalinen jälkikäsittely
Virastomestari- ja
lähettitehtävät eri
kohteissa
Tekninen harjoittelija
(oamk), viheralueiden
hoito, pollareiden
maalaustyöt.
Avustavat toimistotehtävät
Ateriapalveluiden
perustehtävät
Siivouspalveluiden
perustehtävät
Ympäristöterveysvalvonnan
avustavat tarkastus- ja
muut tehtävät
Ympäristönsuojeluyksikön
avustavat tarkastus- ja
muut tehtävät
Elintarvike- ja
ympäristölaboratorion
avustavat tehtävät
Katujen puhtaanapito,
ajokortti/auto
Viheralueiden hoito,
kitkeminen, roskien
kerääminen ja ruohon
leikkaus. Kaupunkialueella

Tekninen liikelaitos/Ylläpitoyksikkö/Taimisto
Tekninen liikelaitos/Ylläpitoyksikkö/Urheilukeskukset, kentät,
uimarannat, tekojää ja pesäpallostadion

metsien siivous ja
puhtaanapito,
ajokortti/auto
Taimiston hoitotyöt
Uimarantojen ja kenttien
siivous ja pienimuotoinen
kunnossapito, vaaditaan
ajokortti

Infrayksikkö

Ruskon aluetukikohta

Tekninen liikelaitos/Infrayksikkö/Ruskon aluetukikohta

Varastoalueiden
järjestelytyöt, huoltoauton
apumiehen työt. Venttiilien
ja kaivojen merkkaus

Kiinteistönhoitoyksikkö

Kiinteistönhoitoyksikkö

Tekninen liikelaitos/Kiinteistönhoitoyksikkö

Ruohonleikkuu ja
istutusten hoito
Liikuntalaitosten pihojenkiinteistöjen ja
liikuntapaikkojen hoitoa
Liikuntalaitosten pihojenkiinteistöjen ja
liikuntapaikkojen hoitoa
Liikuntalaitosten pihojenkiinteistöjen ja
liikuntapaikkojen hoitoa
Verkostojen
kunnossapitotyöt
Avustavia
kunnossapitotöitä
Avustavia
kunnossapitotöitä
Avustavia
kunnossapitotöitä
Arkistopapereiden
skannaus, papereiden
uudelleen järjestelyä,

Tekninen liikelaitos/Raksilan urheilualue(Ouluhalli, jäähalli,
pesäpallostadion)
Tekninen liikelaitos/Raatin liikuntakeskus/Oulun uimahalli
Tekninen liikelaitos/Kiertävä yksikkö (usea liikuntalaitos)

Oulun Vesi liikelaitos

Oulun Vesi liikelaitos/Verkostot-yksikkö, kunnossapito
Puhdistamot yksikkö

Oulun Vesi liikelaitos/Hintan vedenpuhdistamo
Oulun Vesi liikelaitos/Kurkelanrannan vedenpuhdistamo
Oulun Vesi liikelaitos/Taskilan jätevedenpuhdistamo

Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut

Maa- ja mittaus

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Maa- ja mittaus

Yhteispalvelut

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Yhteispalvelut

OKS
Oulun kaupungin sairaala
OKS/B2 fysioterapeuttiopiskelija

kesäkuu
Avustavat toimistotyöt
Potilaan perustoiminnoissa
avustaminen hygienia ja
ruokailu myös välilliseen
hoitotyöhön kuuluvia
tehtäviä

OKS/B2

Potilaan perustoiminnoissa
avustaminen hygienia ja
ruokailu myös välilliseen
hoitotyöhön kuuluvia
tehtäviä

OKS/B3

Potilaan perustoiminnoissa
avustaminen hygienia ja
ruokailu myös välilliseen
hoitotyöhön kuuluvia
tehtäviä

OKS/A1

Potilaan perustoiminnoissa
avustaminen hygienia ja
ruokailu myös välilliseen
hoitotyöhön kuuluvia
tehtäviä

OKS/A3

Potilaan perustoiminnoissa
avustaminen hygienia ja
ruokailu myös välilliseen
hoitotyöhön kuuluvia

tehtäviä
Hyvinvointipalvelut
Keskitetyt palvelut
Terveyspalvelut

Ikäihmisten hyvinvointi
palvelut

Kuntoutuspalvelut

Hyvinvointipalvelut/Kuntoutuspalvelut

Arkistointia, järjestely- ja
toimistotehtävät

Kaijonharjun terveysasema

Avoterveydenhuolto/Kaijonharjun terveysasema

Tuiran terveysasema

Avoterveydenhuolto/Tuiran terveysasema

Keskustan terveysasema

Avoterveydenhuolto/Keskustan terveysasema

Rajakylän terveysasema

Avoterveydenhuolto/Rajakylän terveysasema

Arkisto

Avoterveydenhuolto/Sote arkisto

Hiirosenkoti

Ikäihmisten hyvinvointi/Hiirosenkoti/Osasto B

Siivous, arkistointi ja
järjestelytyöt
Huoneiden järjestely ja
toimistotehtävät
Järjestelyä, siivousta ja
arkistointia
Järjestelyä, siivousta ja
arkistointia
Arkistopapereiden
järjestely ja hyllytys
Hoitotyö lh/sh parina tai
ohjattuna
Hoitotyö lh/sh parina tai
ohjattuna
Hoitotyö lh/sh parina tai
ohjattuna
Hoitotyö lh/sh parina tai
ohjattuna
Hoitotyö lh/sh parina tai
ohjattuna
Hoitotyö ja asukkaiden
ulkoilutus ja
virkistystoiminta
Hoitotyö ja asukkaiden
ulkoilutus ja
virkistystoiminta
Kotona ja palvelutaloissa
asuvien ikäihmisten
auttaminen

Ikäihmisten hyvinvointi/Hiirosenkoti/Osasto C
Ikäihmisten hyvinvointi/Hiirosenkoti/Osasto D
Ikäihmisten hyvinvointi/Hiirosenkoti/Osasto E7
Ikäihmisten hyvinvointi/Hiirosenkoti/Osasto E8
Ikäihmisten hyvinvointi
palvelut

Ikäihmisten
hyvinvointipalvelut
Kotona asumista tukevat
palvelut/eteläinen kotihoito

Päivölä Ylikiiminki

Ikäihmisten hyvinvointi/Päivölä Ylikiiminki

Muistola Ylikiiminki

Ikäihmisten hyvinvointi/Muistola Ylikiiminki

Heinäpään kotihoito

Ikäihmisten hyvinvointi/eteläinen kotihoito, Heinäpään
kotihoito

Kontinkangas-Myllytulli

Ikäihmisten hyvinvointi/eteläinen kotihoito Kontinkangas-

Kotona asuvien ikäihmisten

Myllytulli

Ikäihmisten
hyvinvointipalvelut
kotona asumista tukevat
palvelut/pohjoinen kotihoito

auttaminen,
kodinhoidolliset tehtävät ja
ulkoilussa avustaminen
Kotona ja palvelutaloissa
asuvien ikäihmisten
auttaminen
Kotona ja palvelutaloissa
asuvien ikäihmisten
auttaminen

Kaukovainio-Maikkula

Ikäihmisten hyvinvointi/eteläinen kotihoito /KaukovainioMaikkula

Höyhtyä-Kaakkuri

Ikäihmisten hyvinvointi/eteläinen kotihoito /Höyhtyä-Kaakkuri

Koskelan palvelutalo

Ikäihmisten hyvinvointi/pohjoinen kotihoito /Koskelan
palvelutalo

Kodinhoidolliset tehtävät ja
ulkoilussa avustaminen

Itä-Tuira-Puolivälikangas

Ikäihmisten hyvinvointi/pohjoinen kotihoito/Itä-TuirPuolivälinkangas

Rajakylä

Ikäihmisten hyvinvointi/pohjoinen kotihoito/Rajakylä

Ydin-Tuira II

Ikäihmisten hyvinvointi/pohjoinen kotihoito /Ydin-Tuira II

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

Ikäihmisten
hyvinvointipalvelut
kotona asumista tukevat
palvelut/muut

Ikäihmisten
hyvinvointipalvelut
Asumis- ja
päivätoimintapalvelut

Koskela-Alppila-Kaijonharju

Ikäihmisten hyvinvointi/pohjoinen kotihoito /Koskela-AlppilaKaijonharju

Myllyoja-Laanila

Ikäihmisten hyvinvointi/pohjoinen kotihoito /Myllyoja-Laanila

Ylikiiminki

Ikäihmisten hyvinvointi/pohjoinen kotihoito/Ylikiiminki

Wellamokoti

Ikäihmisten hyvinvointi/Wellamokoti

Helmerkoti ja Hiirosen
päivätoiminnat

Ikäihmisten hyvinvointi/Helmerkoti ja Hiirosen päivätoiminnat

Merikosken hoivat

Ikäihmisten hyvinvointi/Rajakylän hoiva/Siirinkoti

työtä.
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.
Avustavat tehtävät
kotihoidossa, kuten
kodinhoidolliset työt,
ulkoilutus ja
virkistystoiminta. Työ on
asiakkaan kotona tehtävää
työtä.
Avustavat tehtävät
palvelukodissa: ulkoilutus,
lukeminen, osallistuminen
toimintatuokioiden järjest
jne.
Avustavat tehtävät
vanhusten
päivätoiminnassa.
Hoivatyössä avustaminen,
asukkaiden
virkistystoiminta

Ikäihmisten hyvinvointi/Rajakylän hoiva/Severinkoti

Hoivatyössä avustaminen,
asukkaiden
virkistystoiminta

Ikäihmisten hyvinvointi/Rajakylän hoiva/Sanninkoti

Hoivatyössä avustaminen,
asukkaiden
virkistystoiminta

Ikäihmisten hyvinvointi/Intiön hoivakoti

Hoivatyössä avustaminen,
asukkaiden
virkistystoiminta

Ikäihmisten hyvinvointi/Tuirankartano/Väinöläkoti

Avustavat tehtävät,
välillinen hoitotyö
Avustavat tehtävät,
välillinen hoitotyö
Avustavat tehtävät,
välillinen hoitotyö

Ikäihmisten hyvinvointi/Tuirankartano/Ainolakoti
Ikäihmisten hyvinvointi/Tuirankartano/Kielokoti

Sosiaalinen hyvinvointi
Asumis- ja päiväpalvelut

Lehtorannan toimintakeskus

Sosiaalinen hyvinvointi/Asumis- ja päiväpalvelut/Lehtorannan
toimintakeskus

Kehitysvammaisten
aikuisten ja lasten
avustaminen

Lintulammen palvelukoti

Sosiaalinen hyvinvointi/Asumis- ja päiväpalvelut/Lintulammen
palvelukoti

Heinälohen asuntolat

Sosiaalinen hyvinvointi/Asumis- ja päiväpalvelut/Heinälohen
asuntolat

Heinäpuiston asuntola

Sosiaalinen hyvinvointi/Asumis- ja päiväpalvelut/Heinäpuiston
asuntola

Merikotkan asuntola

Sosiaalinen hyvinvointi/Asumis- ja päiväpalvelut/Merikotkan
asuntola

Kangasrinteen asuntola

Sosiaalinen hyvinvointi/Asumis- ja päiväpalvelut/

Avustaminen asiakkaan
päivittäisissä toimissa ja
ulkoilussa
Avustaminen asiakkaan
päivittäisissä toimissa ja
ulkoilussa
Avustaminen asiakkaan
päivittäisissä toimissa ja
ulkoilussa
Avustaminen asiakkaan
päivittäisissä toimissa ja
ulkoilussa
Avustaminen asiakkaan

Kangasrinteen asuntola
Kenttätien palvelukeskus

Kenttätien palvelukeskus

Otsonkoti

Sosiaalinen hyvinvointi/Asumis- ja päiväpalvelut/Otsonkoti
Sosiaalinen hyvinvointi/Palveluohjausyksikkö

Oulun Kierrätyskeskus
Sosiaalinen hyvinvointi

Kipinän toimintakeskus

Oulun Kierrätyskeskus/Kipinän toimintakeskus
Sosiaalinen hyvinvointi/Tuiran kuntoutuskoti
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päivittäisissä toimissa ja
ulkoilussa
Avustavat tehtävät
palvelukeskuksessa, ikä yli
18v.
Avustaminen asiakkaan
päivittäisissä toimissa ja
ulkoilussa
Leiriavustaja vammaisten
lasten leirille, ikä yli 18 v.
Avustavat tehtävät
Viriketoiminnan ohjaus
Avustavat hoitajan
tehtävät ja viriketoiminnan
järjestäminen, yli 18-v.,
mielellään hoitoalan opisk.
Avustavat hoitajan
tehtävät, yli 18 v.,
mielellään hoitoalan opisk.
Avustavia hoitotöitä, mm.
asiakkaiden ulkoilutusta
Postituksen avustavat
tehtävät

