
                                                 

Hae meille palkkatöihin! 
 

Haemme vapaaehtoistoiminnan assistenttia Paikka auki -

tiimiin Jyväskylään!  

Työtehtävänä on esitellä Kehitysvammaisten Tukiliiton Best 

Buddies -kaveritoimintaa erilaisissa tapahtumissa.  

Työhön kuuluu myös postittamista ja muuta markkinointia. 

 

Best Buddies on toimintaa, jossa erilaiset ihmiset tutustuvat 

toisiinsa vapaaehtoistoiminnan kautta.  

 

Tämä työ on tarkoitettu sinulle, jolla on kehitysvamma tai 

tarvitset muuten oppimisessa ja ymmärtämisessä tukea. 

Sinulla ei tarvitse olla kokemusta markkinoinnista  

tai vapaaehtoistoiminnasta. Tämä työ sopii hyvin sinulle,  

jos haluat oppia uutta ja päästä näyttämään omia taitojasi 

työelämässä! 

Työtä tehdään yhdessä työparin kanssa. Työparinasi on  

ohjaaja. Hän opastaa ja tukee sinua työtehtävissäsi. 

Työ on osa-aikaista palkkatyötä. Työaika on 30 prosenttia 

täydestä työajasta. Työtä tehdään noin 11 tuntia viikossa. 

Työsuhde on määräaikainen ja kestää vuoden. 

Työ alkaa maalis-huhtikuussa 2020. 

 

Palkkauksessa noudatetaan sosiaalialan järjestöjä koskevaa 

työehtosopimusta. Täyden työajan kuukausipalkka on 1884 

euroa. Tämän 30 prosentin työajan kuukausipalkka on 565 

euroa. 

Toivomme sinulta: 

- Taitoja toimia ihmisten kanssa. 

- Rohkeutta ja taitoja esiintyä. 

- Halua oppia uusia asioita. 

- Kohtalaista luku- ja kirjoitustaitoa. 

- Mahdollisuutta tehdä silloin tällöin töitä  

ilta-aikaan ja viikonloppuina. 

- Mahdollisuutta matkustaa työparin kanssa  

silloin tällöin toiselle paikkakunnalle. 



 

Tarjoamme sinulle: 

 

- Työstä palkkaa. 
- Ohjaajan työpariksi ja tueksi. 
- Tietoa ja taitoja vapaaehtoistoiminnasta ja 

markkinoinnista. 
- Pienen ja mukavan työtiimin. 
- Tutustumista järjestöissä tehtävään työhön. 

 

Lähetä meille työhakemus, jossa kerrot hieman itsestäsi ja 

miksi olisit sopiva tähän työtehtävään.  

Lähetä hakemus sähköpostilla viimeistään perjantain 

6.3.2020 aikana.  

 

Laita otsikoksi ”Vapaaehtoistoiminnan assistentti”.  

Lähetä hakemus osoitteeseen: pia.bjorkman@tukiliitto.fi 

Jos lähetät hakemuksesi postin kautta,  

huomioi, että sen täytyy olla perillä viimeistään 6.3.2020. 

Lähetä hakemus osoitteeseen:  

Pia Björkman 

Koordinaattori 

Kehitysvammaisten Tukiliitto 

Pinninkatu 51 

33100 Tampere 

Kutsumme osan hakijoista työhaastatteluun, joka pidetään 

torstaina 12.3.2020.  

 
Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla osoitteista: 

pia.bjorkman@tukiliitto.fi  tai miisa.sankila@tukiliitto.fi 

Voit kysyä lisätietoja myös soittamalla. 

Voit soittaa perjantaina 21.2. kello 12-16 Pialle,  

numeroon 050 528 8381. 

Voit soittaa keskiviikkona 26.2. ja 4.3. kello 12-16 Miisalle, 

numeroon 040 679 0529. 

 

 

Paikka auki on Sosiaali- ja terveysministeriön 

avustusohjelma. Sosiaalijärjestöt ja terveysjärjestöt 

palkkaavat avustusrahoilla osatyökykyisiä henkilöitä töihin.  

 

 

Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Kuvako, Elina Vanninen, Sclera, Sclera, muokkaus Ritva 

Hämäläinen Savas, Sergio Palao / ARASAAC ja Sergio Palao / ARASAAC, muokkaus Papunet Sclera. 
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