
Haemme Pelkosenniemelle määräaikaiseen, osa-aikaiseen 80 % työsuhteeseen vapaa-

aikaohjaajaa tai koulunkäynninohjaajaa vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 1.8.2018 - 

27.1.2019. Työ saattaa mahdollisesti jatkua vuorotteluvapaan jälkeen. 

Sijaisen on oltava TE-toimistossa ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja täytettävä vuorottelu-

vapaansijaiselle määritellyt kriteerit. (Tarkemmat tiedot kriteereistä löytyvät osoitteesta: 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/vuorotteluvapaa/index.html) 

Vapaa-aikaohjaaja 

 

Tavoitteena on vastata kuntalaisten vapaa-ajan toiveisiin ja järjestää sen mukaista toimintaa sekä 

liikunnan että kulttuurin saralla. Asiakaskunta koostuu kaikista ikäryhmistä, palvelutalon asukkaista 

työikäisiin, nuoriin sekä lapsiin. Työajat vaihtelevat jonkin verran päivien mukaan, sinun työaikasi 

sijoittuvat klo 8-19 välille. Työaika muodostuu asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti ja on iltapainot-

teista. Työaika keskittyy ma – to väliselle ajalle, työtä toteutetaan joustavasti tarvittaessa myös 

perjantaisin ja viikonloppuisin. Työn sisältämät työtehtävät: ohjaus, tiedottaminen ja markkinointi, 

kulttuuri (tapahtumatuotannot), työhyvinvointi ja muut työnantajan osoittamat työt. 

 

Vapaa-aikaohjaajan työ on itsenäistä ja edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Perus-

edellytyksenä tehtävään on vapaa-ajan ohjaajan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Työ edellyttää 

oman auton käyttömahdollisuutta. 

Koulunkäynninohjaaja 

Koulunkäynninohjaaja auttaa ja tukee oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vam-

mansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Työnä on auttaa esimerkiksi oppimisvaike-

uksista kärsiviä sekä kehitys-, liikunta- ja aistivammaisia sekä autistisesti käyttäytyviä. Tehtäviin 

kuuluu osallistumista oppilaan opetuksen ja koulutyön suunnitteluun, opetustilanteiden valmiste-

luun ja opetusmateriaalin valmistamiseen. Opetustyön tekee kuitenkin opettaja. Työnkuva vaihte-

lee tilanteen mukaan. Ongelman tai vamman laatu vaikuttaa siihen, millaista apua tarvitaan. Teh-

tävät suunnitellaan kussakin tapauksessa erikseen yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa.  

Toivomme sinulta kärsivällisyyttä, kekseliäisyyttä, hyvää mielikuvitusta ja järjestelmällisyyttä. 

Myönteinen asenne, oikeudenmukaisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat tarpeellisia ominaisuuk-

sia. Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen erilaisissa tilanteissa vaatii joustavuutta ja sopeutumista 

muuttuviin olosuhteisiin sekä työ vaatii hyvää havaintokykyä ja tilanteiden arviointikykyä. 

Edellytyksenä on Koulunkäynnin ohjaajan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. 

Haku päättyy 30.7.2018 klo 15.00. Lisätietoja tehtävästä antaa hyvinvointi/sivistysjohtaja Minerva 

Rannila puh. 040 545 9009 minerva.rannila@savukoski.fi ja rehtori Mirja Lampela puh. 040 568 

7630 mirja.lampela@pelkosenniemi.fi, arkisin ma – pe klo 8-16.  

 

Jätä hakemuksesi mirja.lampela@pelkosenniemi.fi  
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