Haemme kesäharjoittelijoita erilaisiin avustaviin tehtäviin. Kesäharjoittelijoiden
työpaikat on tarkoitettu 15 -17 -vuotiaille tamperelaisille nuorille, joilla ei ole
aikaisempaa työkokemusta. Työsuhde kestää 2 viikkoa, työaika 30h/viikossa ja
palkka kahden viikon harjoittelujaksolta on 364€.
Harjoittelupaikat arvotaan hakijoiden kesken maaliskuun aikana ja ilmoitamme
paikoista sähköpostilla. Alla on Tampereen kaupungin tarjoamat
kesäharjoittelupaikat
Kasvatus- ja opetuspalvelut
Tampereen teknillinen lukio
Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos,
jossa painotuksena ovat matematiikka, tietotekniikka ja tekniikka sekä niiden
luova soveltaminen. Tampereen teknillinen lukio antaa laajan yleissivistyksen ja
hyvät edellytykset jatko-opintoihin huomioiden erityisesti tekniikan alat.
Kesäharjoittelijan tehtävät muodostuvat arkistoinnista ja avustavista
toimistotehtävistä.
Tampereen seudun ammattiopisto
Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa on viestintä- ja markkinointitiimi.
Kesäharjoittelijoiden tehtävät ovat mainontaan ja markkinointiin liittyviä avustavia
tehtäviä esim. haastattelun/kyselyn toteutusta, kontaktointia, koulutuspalveluiden
markkinointia ja esittelyä. Työtä tehdään jalkautuen ihmisten pariin ulos.
Varhaiskasvatus
Tampereen kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä tarjotaan varhaiskasvatusta,
esiopetusta ja kerhotoimintaa. Kesäharjoittelija toimii avustavissa tehtävissä
päiväkodin lapsiryhmässä. Harjoittelija auttaa mm. lasten leikittämisessä ja
ruokailutilanteissa.
Konsernihallinto
Asemakaavoitus
Asemakaavoituksessa tehdään kaupunkisuunnittelua toimistossa, jonka järjestelyja organisointitehtäviin kesätyöntekijä pääsee osallistumaan. Avustavien tehtävien
ohella pääsee tutustumaan millaista työtä arkkitehdit kaupunkisuunnittelun
parissa tekevät.

Kestävä kehitys -yksikkö
Kestävän kehityksen yksikkö koordinoi ja seuraa kaupungin ympäristö- ja
ilmastopolitiikkaa ja kestävän kehityksen työtä. Kesäharjoittelijan tehtäviin
kuuluvat kestävän kehityksen viestinnän tehtävät. Harjoittelijat pääsevät
tutustumaan kaupungin ympäristötyöhön ja osallistuvat sen viestintään mm.
sosiaalisessa mediassa esimerkiksi valokuvaten ja pieniä uutisjuttuja tehden.
Me-talo
Tampereen me-talo toimii Peltolammin ja Multisillan alueella. Me-talo järjestää
vapaa-ajan toimintaa, harrastusryhmiä sekä tapahtumia kaikenikäisille..Tehtävänä
on alakouluikäisten päiväleirillä avustaminen.
Punos
Punos on verkostomaisesti toimiva keskustan alueen hyvinvointikeskittymä.
Tehtävänä on tilaisuuksien järjestämisessä, asiakaspalvelussa ja ryhmätoiminnassa
avustaminen.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -tiimi
Tiimissä tehdään suunnittelu- ja asioiden valmistelutyötä. Työ on pääosin
toimistotyötä, mutta saattaa sisältää myös erilaisissa kohteissa vierailua ja näiden
raporttien puhtaaksikirjoitusta yhdessä vammais- ja esteettömyysasiamiehen sekä
esteettömyystyöryhmän kanssa. Tehtävänä on avustavat toimistotyöt (postitustyö,
tiedonkeruu sähköpostitse tai puhelimitse, tekstin- ja kuvien käsittely jne.)
Työskentelytilat ovat esteettömät ja työtehtävät voidaan räätälöidä henkilön
osaamisen ja toimintakyvyn mukaan. Työssä on vammais- ja
esteettömyysasiamiehen tai muun tiimiläisen tuki jatkuvasti saatavilla.
Tilaomaisuuden hallinta
Yksikkö huolehtii mm. torivalvonnasta ja Kauppahallin toiminnan järjestämisestä.
Kesäharjoittelijat toimivat torivalvojan apuna, tehtäviin kuuluu avustavat
vahtimestarin tehtävät kauppahallissa, torimyyntipaikkojen rahastus, jätehuollon
ja puhtaanapidon valvonta, teknisten korjausten tilaaminen, asiakkaiden neuvonta
ja opastus sekä yhteistyö toritapahtumajärjestäjien kanssa.
Yleiskaavoitus
Yleiskaava on keskeinen kunnan maankäytön kehittämisväline. Yleiskaavassa
esitetään tavoitellun kaupunkirakenteen kehityksen periaatteet mm. asutuksen,
palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamiseksi. Tampereen
yleiskaavoitusyksikön toiminta ulottuu koko kaupungin alueelle. Kesäharjoittelijan

tehtäviin kuuluu erilaiset toimistotyön avustavat tehtävät. Mielenkiinnon ja
osaamisen kesäharjoittelija voi päästä mukaan suunnittelun avustaviin tehtäviin.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Kulttuuripalvelut
Kulttuuripalvelut tukee ja tuottaa paikallista kulttuuritoimintaa, ylläpitää
kulttuuritiloja ja toimii asiantuntijaroolissa moniammatillisissa verkostoissa.
Kesäaikana kulttuuripalvelulla on paljon tapahtumia Laikun lavalla, Kulttuuritalo
Laikussa, Haiharan kartanossa ja Talli-rakennuksessa. Kesäharjoittelijan tehtävinä
on mm. toimisto, some, kuvaus ja näyttelynvalvontaan liittyvät avustavat tehtävät.
Lielahden ja Tesoman kirjasto
Läntisellä alueella on kaksi kirjastoa Lielahden ja Tesoman kirjastot.
Kesäharjoittelija sijoittuu tarpeen mukaan kummallekin kirjastolle. Työtehtävät
voivat olla järjestelytehtäviä (esim. aineiston hyllytystä, palautusautomaatin
tyhjennystä, kirjahyllyjen siivoamista) tai sisällöllisiä tehtäviä esim. lukuvinkin
tekemistä Facebookiin tai Instagramiin, ideointia nuorille tarjottaviin palveluihin,
helppoon asiakaspalveluun osallistumista ohjatusti yms. Myös lapsiasiakkaiden
kanssa ajanvietto/pelaaminen voi kuulua työtehtäviin.
Liikunta- ja nuorisoyksikkö
Nuorisopalvelut ja Koukkuniemi lanseeraavat Hyvä kaveri -toiminnan, jossa nuori
ja vanhus kohtaavat toisensa virikkeiden parissa. Koukkuniemen vanhainkotiin
etsitään kymmentä reipasta ja sosiaalista nuorta vanhusten hyväksi kaveriksi ja
seuraksi! Hyvältä kaverilta vaaditaan: Reipasta iloista mieltä, sosiaalista
elämänasennetta, heittäytymistaitoa ja intoa ja rohkeutta eri työtehtäviin! Hyvän
kaverin työtehtävät: vanhusten ulkoilutusta, lehtien lukua, keskusteluhetkiä
vanhusten kanssa, kahvihetkien hartiahierontaa ja päätoimisten virikeohjaajien
apukäsinäerilaisissa askartelu-/ puuhahetkissä.
Pääkirjasto Metso
Pääkirjasto Metson lainauspalveluosastolla käsitellään lainoja, palautuksia sekä
varattua aineistoa. Asiakaspalvelussa neuvotaan kirjastonkäytössä ja hoidetaan
esimerkiksi lainoihin, kirjastokortteihin ja maksuihin liittyviä asioita.
Kesäharjoittelijalle on tarjolla kirjastoaineiston lainaukseen ja palautukseen
liittyviä avustavia tehtäviä.
Liikelaitokset

Tampereen Infra
Kesäharjoittelijat sijoittuvat liikennemerkkitoimistoon tai lumen ja
maanvastaanottopaikalle. Harjoittelijoiden tehtäviä ovat mm. vuokratavaroiden
merkkaaminen tarroilla ja maalaamalla sekä alueen siistimistehtävät.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kehitysvammaisten palvelut Hälläpyöränkoti
Hälläpyöränkodissa asuu 13 aikuista kehitysvammaista asukasta ja lisäksi on yksi
paikka varattuna tilapäisasumista varten. Hälläpyöränkoti on tehostetun asumisen
yksikkö, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Kesäharjoittelijoiden
tehtävänä on avustavat kodin siivoustyöt ja vaatehuolto (pyykinpesu ja
jälkikäsittely), ruuanlaitto ja tarjoilu sekä asukkaiden virkistystoiminta.
Kehitysvammaisten palvelut Metsämansikkakoti
Metsämansikkakodissa asuu 10 aikuista kehitysvammaista asukasta.
Metsämansikkakoti on erityisen vaativan tehostetun asumisen yksikkö, jossa
henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asukkaat ovat vaikeavammaisia ja
suurin osa käyttää liikkumiseen pyörätuolia. Lisäksi asukkailla on käytössään muita
apuvälineitä. Asukkaat tarvitsevat apua ja tukea lähes kaikissa päivittäisissä
toimissa. Kesäharjoittelijoiden tehtävänä on avustavat kodin siivoustyöt ja
vaatehuolto (pyykinpesu ja jälkikäsittely), ruuanlaitto ja tarjoilu sekä asukkaiden
virkistystoiminta.
Kehitysvammaisten palvelut Puuwilla
Puuwillassa asuu 14 aikuista kehitysvammaista, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta
ympäri vuorokauden. Puuwilla sijaitsee Pappilan alueella. Kesäharjoittelijoiden
tehtävänä on auttaa asukkaiden viriketoiminnassa ja ohjauksessa, sekä
kodinhoidolliset työtehtävät.
Kehitysvammaisten palvelut Rantaraittikoti
Rantaraittikodissa asuu 13 aikuista kehitysvammaista asukasta ja lisäksi on yksi
paikka varattuna tilapäisasumista varten. Rantaraittikoti on tehostetun asumisen
yksikkö, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Kesäharjoittelijoiden
tehtävänä on avustavat kodin siivoustyöt ja vaatehuolto (pyykinpesu ja
jälkikäsittely), ruuanlaitto ja tarjoilu sekä asukkaiden virkistystoiminta.
Kotihoito Etelä

Etelän kotihoidon alueisiin kuuluu Härmälä, Viinikka ja Koivistonkylä.
Kesäharjoittelijoiden tehtäviin kuuluu
kotihoidon asiakkaiden ulkoiluttamista, saattoa esim. lääkäriin, laboratorioon ja
tapahtumiin, seurustelua ja yhdessä olemista.
Kotihoito keskusta
Haemme kesäharjoittelijoita keskustan kotihoidon (Amuri-Pyynikki-TammerkoskiKaleva-Kissanmaa) lähipalvelualueille. Kotihoidossa asiakkaat asuvat omissa
kodeissaan. Tehtävänä on asiakkaiden ulkoilutusta, saattoapua, seurana olemista,
pelailua ym. asiakkaan omista toiveista lähtevää yhdessä tekemistä.
Koukkuniemen vanhainkoti
Koukkuniemen vanhainkoti sijaitsee Rauhanniemessä lähellä keskustaa
luonnonkauniin Näsijärven rannassa.
Kesäharjoittelijat sijoittuvat vanhainkodin eri osastoille, joita ovat Iltala, Koivula,
Varpula ja Havula-talo. Asukkaat ovat iäkkäitä, monisairaita ja usealla on
muistisairaus, ja jokainen asukas tarvitsee jonkinlaista apua selvitäkseen
päivittäisistä toiminnoista. Joidenkin asukkaiden ulkoilu tapahtuu pyörätuolissa
istuen. Fysioterapeuttimme opastaa kesäharjoittelijoille pyörätuolin
käsittelyn/käytön.
Työnkuvaan kuuluu asukkaiden ulkoiluttamista ja kuljettamista erilaisiin
tapahtumiin, virikkeiden järjestämistä (esim. pelailu, musiikin kuuntelu, lehden
lukeminen) ja seurustelemista. Myös pienet avustavat tehtävät, kuten ruokailussa
avustaminen kuuluu tehtävänkuvaan.
Pappilanpuisto Palvelukoti
Pappilanpuiston palvelukodissa on kolme 15 asukkaan ryhmäkotia vanhuksille.
Kesäharjoittelijan työnkuvaan kuuluu ryhmäkotien asukkaiden kanssa erilainen
harrastaminen kuten ulkoilu, osallistuminen tapahtumiin, askartelu, lukeminen,
laulaminen ym. mukavat asiat.
Pispan Tehostettu palveluasuminen
Pispassa on ikäihmisten tehostettua asumispalvelua seitsemässä ryhmäkodissa,
joissa jokaisessa on 15 paikkaa. Kesäharjoittelijan tehtävään kuuluu asukkaiden
ulkoilutus, lehtien lukeminen asukkaille, hiusten laittaminen, kynsien lakkaus,
korttien pelaaminen sekä muut asukkaan toivomat virikkeet
Pohjolan palvelukeskus

Pohjolan palvelukeskuksessa- ja päiväkeskuksessa käy päivittäin eri asiakkaita.
Heitä autetaan erilaisissa asioissa heidän toiveidensa mukaan, pelaillaan,
seurustellaan ym. asiakkaan omista toiveista lähtevää yhdessä tekemistä.
Pohjolan palvelukoti
Palvelukoti Pohjolan ryhmäkodeissa asukkaat asuvat omissa kodeissaan ja saavat
henkilökunnalta apua 24h/vrk. Tehtävänkuvaus on asiakkaiden ulkoilutusta,
saattoapua, seurana olemista, pelailua ym. asukkaan omista toiveista lähtevää
yhdessä tekemistä.

Toukolan Palvelutalo
Toukola on tehostetun palveluasumisen yksikkö Koukkuniemen alueella.
Toukolassa on yhteensä 4 ryhmäkotia, joissa jokaisessa on 15 asukaspaikkaa.
Asukkaiden avuntarve on ympärivuorokautista. Ryhmäkodissa on yhteinen
ruokailu- ja oleskelutila jossa asukkaat viettävät aikaansa.
Kesäharjoittelija sijoittuu yhdelle nimetylle ryhmäkodille, näin asukkaat tulevat
tutuiksi. Kesäharjoittelijan tehtävänä on olla asukkaiden seurana, ensisijaisesti
ulkoiluapuna, mutta myös voi lukea lehtiä, katsoa televisiota, olla peliseurana sekä
osallistua asukkaiden kanssa alueen yhteisiin tapahtumiin. Hän voi olla myös
virikeohjaajan ja fysioterapeutin apuna sekä asukkaiden ruokailutilanteissa
voidaan pyytää avuksi. Vuorossa oleva henkilökunta huolehtii ohjaamisesta ja
perehdyttämisestä. Oman harrastuksen tai mielenkiinnon kohdetta, voi käyttää
työssä hyväksi.
Pirkanmaan Voimia Oy
Pirkanmaan Voimia on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
omistama yhtiö, joka tarjoaa vuosittain 12 miljoonaa ateriaa mm. päiväkodeissa,
kouluissa, sairaaloissa ja ikäihmisten asumispalveluissa. Huolehdimme tilojen
puhtaudesta ja viihtyisyydestä yli 400 kiinteistössä. 700 ammattilaistamme tekee
pieniä ihmeitä joka päivä! Kesäharjoittelijat ovat työsuhteessa Pirkanmaan Voimia
Oy:hyn
Siivous
Kesäharjoittelija toimii palvelutyöntekijöiden (siivoojien) apuna erilaisissa ylläpito
ja perussiivoustehtävissä sekä siivoukseen liittyvissä autettavissa tehtävissä lähinnä
koululla. Tehtäviin liittyy kalusteiden siirtoja, joten työntekijältä vaaditaan hyvää
fyysistä kuntoa.

Ruokapalvelut
Kesäharjoittelija toimii ruokapalvelutyöntekijöiden tai palveluvastaavan apuna
erilaisissa keittiötehtävissä sekä siivoukseen liittyvissä tehtävissä. Työ on
keskiraskasta työtä, joten työntekijältä vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa.
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