Kesätöiden kuvaus 2017
Siivouspalvelut

Puhdistuspalvelut, ylläpito – ja perussiivous
Siivous tehdään annettujen ohjeiden mukaan ja koneita
hyödyntäen, pintamateriaalit huomioon ottaen.
Ylläpitosiivous: Siivous ylläpitää sovittua puhtaus tasoa.
Tehtäviin kuuluu esim. pölyjen pyyhkiminen tasopinnoilta,
roskien tyhjennys, lattian pyyhkiminen nihkeällä tai kostealla
menetelmällä ja wc-siivoukset.
Perussiivous: Palautetaan puhtaus taso esim. Ikkunoiden
pesu. Yläpölyjen pudotus, kalusteiden puhdistus, seinien- ja
lattioiden pesu. Lattiat hoitaen tai lattian vahaus.

Vanhuspalvelut päivätoiminta

Vanhusten ulkoilutus, talon ja asukkaiden asioilla
käyminen, vanhusten kanssa seurustelu, lehtien lukemista,
muun viriketoiminnan järjestäminen; pelejä, jumppaa,
laulua jne., ruokailussa avustaminen, ruokakärryjen
viennissä/hakemisessa hakeminen, tyhjien
astioiden/tarjottimien kerääminen ruokailujen yhteydessä,
yleisen järjestyksen ylläpito, vaatehuoltoa ja muut
avustavat tehtävät

Vanhuspalvelut, kotihoito

Avustavat tehtävät kotihoidossa: asiakkaiden kanssa
seurustelu ja ulkoileminen, asiakkaiden kauppa-asioiden
hoito ja asunnon siistiminen sekä ateriapalvelun
aterioiden kuljettaminen asiakkaille

Vanhusten asumispalvelut, perhehoito

Avustavat tehtävät; asiakkaiden kanssa seurustelua ja
ulkoilua, pieniä avustavia tehtäviä

Päiväkodit

Avustavat tehtävät lapsiryhmässä. Pienet
siivoustehtävät. Lasten kanssa ulkoilu.

Kirjasto

Järjestelytehtävät kirjastossa. Kirjojen hyllytys.
Kirjastoaineiston käsittelytehtävät. Kirjojen pyyhkiminen.
Muita avustavia tehtäviä.

Keittiötyöt

Keittiön avustavat tehtävät, astiahuoltoa, salaattien ja
jälkiruokien annostelua, keittiön puhtaanapitoa, kylmäkön
avustavia tehtäviä

Kiinteistö

Ruohon leikkaaminen kunnan kiinteistöillä, erilaiset
trimmeröinnit; työ vaatii huolellisuutta. Pihan siivoukset,
istutusten hoito.

Kehitysvammaisten päivätoiminta

Apuohjaaja, ohjaajan määräämät avustavat tehtävät, joihin
kuuluu asiakkaiden ohjaaminen erilaisissa toiminnoissa.
Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen, esimerkiksi
ulkoilussa, pukemisessa ja askareissa.

Kehitysvammaisten työhönvalmennuskeskus
Apuohjaaja, ohjaajan määräämät avustavat tehtävät, joihin
kuuluu asiakkaiden ohjaaminen, tukeminen ja avustaminen
erilaisissa toiminnoissa ja työtehtävissä.
Kuivaniemen toimintakeskus

Apuohjaaja, ohjaajan määräämät avustavat tehtävät, joihin
kuuluu asiakkaiden ohjaaminen erilaisissa toiminnoissa.
Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen, esimerkiksi
ulkoilussa, pukemisessa ja askareissa.

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Apuohjaaja, ohjaajan määräämät ohjaus- ja kodintyöt.
Mukana viriketoiminnassa kuten ulkoilu, retket, tapahtumat.

Hoito-osasto

Tehtävät vaihtelevat kesätyöntekijän valmiuksien mukaan.
Jos kyseessä on esim. lähihoitajaopiskelija, hän voi toimia
hoitajien työparina esim. peseytymiseen, ruokailuun ja
potilaan kuntoutumiseen liittyvissä hoitotoimissa.
Henkilökunnalla on kuitenkin aina vastuu
potilasturvallisuudesta ja siksi tehtävät sovitaan jokaisen
kesätyöntekijän kanssa erikseen.
Kaikille yhteisiä tehtäviä ovat esim. potilaiden ulkoilutus ja
heidän kanssaan seurustelu, lehtien lukeminen, muun
viriketoiminnan järjestäminen (pelejä, jumppaa, laulua
jne.), ruokakärryjen vieminen ja hakeminen, tyhjien
astioiden/tarjottimien kerääminen ruokailujen yhteydessä,
vaatehuoltoa.

Iin hoiva- ja palveluasunnot

Vanhusten ulkoilutus, talon ja asukkaiden asioilla
käyminen, vanhusten kanssa seurustelu, lehtien lukemista,
muun viriketoiminnan järjestäminen ; pelejä, jumppaa,
laulua jne., ruoan jaossa ja asukkaiden ruokailussa
avustaminen, ruokakärryjen viennissä/hakemisessa ,
tyhjien astioiden/tarjottimien kerääminen ruokailujen
yhteydessä, yleisen järjestyksen ylläpito, vaatehuoltoa ja
muut avustavat tehtävät. Hoitotyön avustavat tehtävät (
vuoteiden sijaus, WC. käyttäminen, asukkaiden
pukeminen).

Museo

Museon aukipito, kävijöiden kierrätys museoissa ja
näyttelyopastus, museon ylläpito mm. viikkosiivous,
satunnaiset muut tehtävät mm. kokoelmien huollon ja
luetteloinnin parissa.

Nuoriso- ja liikuntatyö

Uimakoulut
Lasten- ja nuorten ohjausta uimahallilla, sekä
uimakuljetuksissa. Ohjaus ja opastus uimahallilla tapahtuu
pukuhuoneissa, uima-altaan reunalla ja aulatiloissa.
Ohjaajilla ja kesätyöntekijöillä ei ole uintiopetus velvoitetta
uimakouluissa, koska viralliset uimaopettajat opettavat
lapsia uimaan. Mukaan omat eväät.
Kesäkerhot
Lasten- ja nuorten ohjaamista/valvomista kesäkerhoissa.
Kesäkerhoja järjestetään Iin kunnan eri kylillä. Kesäkerhoissa
askarrellaan, pelaillaan ja leikitään. Toiminta tapahtuu
pääsääntöisesti ulkona mutta käytössä on yleensä myös
kylien koulut. Varustuksena ulkoiluvaatteet ja
sisäliikuntavaatteet, sekä omat eväät.

