Kesäharjoittelijoiden työpaikat ovat tarkoitettu 15 -17 -vuotiaille tamperelaisille nuorille,
joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta. Työsuhde kestää 2 viikkoa ja työaika on
30h/viikossa. Harjoittelupaikat arvotaan maaliskuun aikana hakijoiden kesken. Valinnasta
ilmoitetaan sähköpostitse. Palkka kahden viikon harjoittelujaksolta on 338 €.

Kaupunkiympäristön palvelualue
Joukkoliikenteen liikennesuunnittelu
Joukkoliikenteen liikennesuunnitteluyksikössä tehdään linjasto- ja aikataulusuunnittelua,
tuotetaan tietoa sähköisiin ja muihin informaatiokanaviin, valvotaan liikennöintisopimusten
toteutumista sekä osallistutaan erilaisiin kaupunkisuunnitteluprojekteihin. Joukkoliikenteen
palveluryhmässä työskentelee noin 20 henkilöä, joista 7 liikennesuunnitteluyksikössä.
Kesätyöntekijä avustaa muuta suunnitteluhenkilöstöä. Työ on pääosin toimistotyötä ja sen
hoitaminen edellyttää riittäviä tietoteknisiä valmiuksia (mm. Excel) sekä kiinnostusta
toimialaa kohtaan.

Konserniohjausyksikkö
Tampereen työllisyyspalvelut
Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden tavoitteena on tukea, auttaa ja edistää
työttömien työnhakijoiden työllistymistä erilaisin keinoin ja palveluja tarjoamalla.
Kesäharjoittelijan työtehtävät koostuvat erilaisista avustavista toimistotehtävistä, esim.
arkistoinnista, postista huolehtimisesta tai yleisten tilojen järjestyksestä huolehtimisesta.

Ikäihmisten palvelulinja
Koukkuniemen vanhainkoti
Koukkuniemen vanhainkodin ydintehtävänä on tarjota ympärivuorokautista tukea, turvaa,
hoivaa ja hoitoa asukkaalle hänen tarpeistaan lähtien ja hänen tahtoonsa perustuen.
Koukkuniemen vanhainkodissa asuu eri kuntoisia ikäihmisiä usein elämänsä loppuun asti.
Osa on itsenäisesti käveleviä ja osa asukkaista kokonaan vuoteeseen hoidettavia ja

fyysisesti erilaista apua tarvitsevia. Suurimmalla osalla asukkaista on etenevä
muistisairaus. Koukkuniemen vanhainkodissa on noin 400 asukasta ja osastoja on 19.
Harjoittelijan työ osastoilla on asukkaiden kanssa seurustelua, lehdenlukua, keskustelua,
ulkoilua yhdessä, saattamista alueen tapahtumiin ja ruokailussa avustamista. Kaikki
asukkaat nauttivat virikkeistä ja ulkoilmasta. Sadesäällä vaikka vain jutellaan ja luetaan tai
pelataan. Vietetään yhdessä tapahtumarikasta kesää. Harjoittelijalta toivotaan avointa
mieltä, sosiaalista luonnetta, kiinnostusta iäkkäiden asukkaiden kanssa seurusteluun.
Erityistaitoja saa käyttää, kuten laulaminen, soittaminen, piirtäminen, leipominen ym.
Sosiaaliset taidot katsotaan eduksi.

Tehostettu palveluasuminen/Jukola-Impivaara ja Toukola
Tehostetussa palveluasumisessa toteutetaan asiakaslähtöistä, yksilöllistä hoitoa
kodinomaisessa ympäristössä. Jukola-Impivaara ja Toukolan tehostetun palveluasumisen
yksiköt sijaitsevat Koukkuniemen vanhainkodin alueella. Työtehtäviin kuuluvat erilaiset
avustavat työtehtävät tehostetussa palveluasumisessa. Näitä ovat mm. erilaiset
keittiötehtävät, asiakkaiden virikkeellisen kuntoutuksen tukemista, esim. ulkoilua,
leipomista, askartelua ja lehtien lukemista.

Kotihoito/Keskusta, Etelä, Länsi ja Itä
Kotihoito auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista keskittyen
henkilökohtaiseen hoivaan ja hoitoon. Asiakkaat asuvat omissa kodeissaan. Kunnallisten
kotihoidon palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja
oikeudenmukainen kohtelu asiakkaan asuinalueesta riippumatta.
Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat kotihoidon asiakkaiden ulkoilutus sekä saattamista
palvelukeskukseen, lehden lukua ja seurustelua. Kotikäynneillä liikutaan pääasiassa
kävellen tai polkupyörällä.
Pohjolan palvelu- ja päiväkeskus
Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu asiakkaiden avustaminen erilaisissa pienissä kodin
askareissa sekä heidän ulkoiluttaminen, erilaisten virikkeiden järjestäminen (mm.
lukeminen, pelailu, keskustelu, valokuvien katselu, asioilla käyminen yhdessä asiakkaan
kanssa). Työ tapahtuu Pohjolan palvelu-/päiväkeskuksessa. Eduksi katsotaan hyvät
vuorovaikutustaidot ja oma-aloitteisuus.

Pappilanpuiston campus
Pappilanpuiston campuksessa on kolme ryhmäkotia sekä palvelu-/päiväkeskustoimintaa
ikäihmisille. Harjoittelijan päätehtävä on asukkaiden ulkoilutus. Huonolla säällä
harrastetaan sisätiloissa askartelua, musiikkia, lukemista, leipomista yms. Eduksi
katsotaan hyvät vuorovaikutustaidot ja oma-aloitteisuus.

Varhaiskasvatus- ja perusopetus
Päivähoito
Tampereen kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä tarjotaan varhaiskasvatusta, esiopetusta
ja kerhotoimintaa. Harjoittelija toimii avustavissa tehtävissä päiväkodin lapsiryhmässä tai
koululaisten kesäkerhossa.

Erho-Yksikkö Päivähoito
Työpaikkana on koko kaupungin erityisoppilaille sekä eskarin päättäville ja 1. ja 2. luokan
oppilaille tarkoitettu kesäkerho, joka toteutuu todennäköisesti Kalevanpuiston
koulutalossa. Työtehtävät ovat avustavia tehtäviä ja valvontaa. Harjoittelijan tehtäviin
kuuluu myös osallistuminen päivittäisiin virkistystoiminnan järjestämiseen ja ohjaamiseen.

Kehitysvammaisten palvelut
Puuwillakoti
Puuwilla-koti on kehitysvammaisten aikuisten ympärivuorokautinen koti, jossa asuu 14
kehitysvammaista asukasta. Asukkaat osallistuvat kodin työtehtäviin taitojensa mukaan.
Harjoittelijan työtehtävät Puuwillassa ovat monipuolisia pitäen sisällään asukkaiden
viriketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen sekä avustavat kodinhoidolliset tehtävät kuten
siivous, ruoanlaitto ja tarjoilu sekä vaatehuolto.

Tampereen Infra Liikelaitos
Kunnossapitopalvelut
Tampereen Infra tarjoaa kunnossapito- ja rakentamispalveluja, kuljetus- ja
korjaamopalveluja sekä paikkatietopalveluja. Kunnossapitopalvelut pitävät huolta katujen
ja viheralueiden kunnosta sekä metsien, taimistojen ja puiden hoidosta. Harjoittelijan
tehtäviin kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät kunnossapitotöissä.

Tampereen Voimia Liikelaitos
Tampereen Voimia on Tampereen kaupungin liikelaitos. Voimialla on kokonaisvastuu
Tampereen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä
monituottajamallilla. Vastaamme päivittäin asiakkaidemme toiveisiin heidän toimintaansa
tukevilla palveluilla. Palvelutoiminta on organisoitu liiketoiminta-alueille asiakaslähtöisesti.
Liiketoiminta-alueita ovat lasten ja nuorten palveluiden tuki, hoitoalan ja vanhusten
palveluiden tuki sekä virastojen ja vapaa-ajan palveluiden tuki, johon kuuluu mm. virastojen,
terveysasemien ja museoiden siivous.
Liiketoiminta-alueilla on vastuu palveluiden tuottamisesta palvelukonseptien mukaisesti,
päivittäisestä asiakaspalvelusta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamisesta. Kesäharjoittelija toimii palvelutyöntekijöiden (siivoojien) apuna erilaisissa

ylläpito- ja perussiivoustehtävissä sekä siivoukseen liittyvissä auttavissa tehtävissä lähinnä
koululla. Tehtäviin liittyy kalusteiden siirtoja, joten työntekijältä vaaditaan hyvää fyysistä
kuntoa. Kesäharjoittelijat tulevat sijoittumaan neljälle palvelualueelle.

HAKULOMAKE

