
Opetuskoti Turun Halisissa hakee ohjaajaa kädentaitoryhmään.  
Oletko jo luovan/vapaa-ajan toiminnan ammattitutkintoon valmistunut ja haluat nyt selvittää 
uravalintojasi ja kiinnostusta monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen? Tule mukaan 
mielenkiintoiseen työyhteisöömme ja  tutustumaan opetuskotien toimintaamme. Tehtäviin 
kuuluu suunnitella, koordinoida ja ohjata kädentaitotiimissä toteutettavaa työtoimintaa ja 
toimia yhteistyössä kotouttavan- ja kuntouttavan työn ohjaajien kanssa.  
Työhön valittavilta edellytetään tehtävien mukaista taitoa ja soveltuvuutta, riittävää suomen 
kielen taitoa sekä motivaatiota. Soveltuvasta koulutuksesta on etua työllistymisessä. Jos 
koulutusta ei ole, eduksi on kiinnostus alaan ja sille kouluttautumiseen. 
Opetuskodissa on avoin ja mutkaton ilmapiiri, sinne on helppo tulla. Saat sieltä 
yksilöohjausta ja tarvittavan tuen työn tekemiseen.  
 
Työ alkaa:1.2.2020 tai sopimuksen mukaan 
Työsuhteen kesto: 12 kk tai palkkatukipäätöksen mukaan. Haku suunnataan henkilöihin, 
jotka saavat työllistymiseen korkeinta palkkatukea. Koeaika on puolet työsuhteen pituudesta. 
Työ voi alkaa työkokeilumuotoisella tutustumisjaksolla. 
 
Työaika: klo 9-15 välisenä aikana. 
Työnantaja: Sateenkaari Koto ry 
Työpaikan osoite: Opetuskoti Halinen, Kardinaalinkatu 3, 20540 Turku 
 
Yhteydenotot: Hakemukset ja CV:t sähköpostitse, Minna Maanpää 
minna.maanpaa@sateenkaarikoto.fi 
 
Opetuskoti Kaarinan Hovirinnassa hakee ohjaajaa kädentaitoryhmään.  
Oletko jo luovan/vapaa-ajan toiminnan ammattitutkintoon valmistunut ja haluat nyt selvittää 
uravalintojasi ja kiinnostusta monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen? Tule mukaan 
mielenkiintoiseen työyhteisöömme ja  tutustumaan opetuskotien toimintaamme. Tehtäviin 
kuuluu suunnitella, koordinoida ja ohjata kädentaitotiimissä toteutettavaa työtoimintaa ja 
toimia yhteistyössä kotouttavan- ja kuntouttavan työn ohjaajien kanssa.  
Työhön valittavilta edellytetään tehtävien mukaista taitoa ja soveltuvuutta,riittävää suomen 
kielen taitoa sekä motivaatiota. Soveltuvasta koulutuksesta on etua työllistymisessä. Jos 
koulutusta ei ole, eduksi on kiinnostus alaan ja sille kouluttautumiseen. 
Opetuskodissa on avoin ja mutkaton ilmapiiri, sinne on helppo tulla. Saat sieltä 
yksilöohjausta ja tarvittavan tuen työn tekemiseen.  
 
Työ alkaa: 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan 
Työsuhteen kesto: 12 kk tai palkkatukipäätöksen mukaan. Haku suunnataan henkilöihin, 
jotka saavat työllistymiseen korkeinta palkkatukea. Koeaika on puolet työsuhteen pituudesta. 
Työ voi alkaa työkokeilumuotoisella tutustumisjaksolla. 
 
Työaika: klo 9-15 välisenä aikana. 
Työnantaja: Sateenkaari Koto ry 
Työpaikan osoite: Opetuskoti Hovirinta, Pehtorinkatu 2, 20780 Kaarina 
 
Yhteydenotot: Hakemukset ja CV:t sähköpostitse, Minna Maanpää 
minna.maanpaa@sateenkaarikoto.fi 
 
 
 
 



Opetuskoti Turun Halisissa hakee Läksykerhon ohjaaja 
Monikulttuuriset läksykerhot toimivat Opetuskotien yhteydessä iltapäivisin. Kerhotoiminta on 
suunnattu alakouluikäisille. Haku suunnataan henkilöihin, jotka saavat työllistymiseen 
korkeinta palkkatukea. Ohjaajan tehtäviä ovat mm. toiminnan ohjaaminen, vastuu 
lapsiryhmästä, suunnittelu- ja järjestelytyöt sekä välipalojen tarjoaminen. Työhön valittavilta 
edellytetään tehtävien mukaista taitoa ja soveltuvuutta sekä motivaatiota toimia 
monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Soveltuvasta koulutuksesta (kasvatus-, ohjaus- tai 
lastenhoitoala) on etua työllistymisessä. Jos koulutusta ei ole, eduksi on kiinnostus alaan ja 
sille kouluttautumiseen.  
Opetuskodissa on avoin ja mutkaton ilmapiiri, sinne on helppo tulla. Saat sieltä 
yksilöohjausta ja tarvittavan tuen työn tekemiseen.  
 
Työ alkaa:1.2.2020 tai sopimuksen mukaan 
Työsuhteen kesto: 12 kk tai palkkatukipäätöksen mukaan. Haku suunnataan henkilöihin, 
jotka saavat työllistymiseen korkeinta palkkatukea. Koeaika on puolet työsuhteen pituudesta. 
Työ voi alkaa työkokeilumuotoisella tutustumisjaksolla. 
 
Työaika: klo 11.30 -16.30 välisenä aikana. 
Työnantaja: Sateenkaari Koto ry 
Työpaikan osoite: Opetuskoti Halinen, Kardinaalinkatu 3, 20540 Turku 
 
Yhteydenotot: Hakemukset ja CV:t sähköpostitse, Minna Maanpää 
minna.maanpaa@sateenkaarikoto.fi 
 
 
Opetuskoti Turun Halisissa hakee ohjaajaa keittiötiimiin. 
Tehtäviin kuuluu suunnitella, koordinoida ja ohjata keittiötiimissä toteutettavaa työtoimintaa 
ja toimia yhteistyössä kotouttavan- ja kuntouttavan työn ohjaajien kanssa. Keittiötiimin 
työtehtäviin kuuluu muun muassa valmistaa Opetuskodin päivittäinen lounas ja  tehdä 
läksykerhoon välipala. 
 
Keittiötiimissä edellytetään keittiöpuolen osaamista, kiinnostusta toimia  monikulttuurisessa 
työyhteisössä, riittävää suomen kielen taitoa sekä hyviä vuorovaikutus ja yhteistyötaitoja. 
Eduksi luetaan kokemus ohjaamisesta.  
 
Työ alkaa: 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan 
Työsuhteen kesto: 12 kk tai palkkatukipäätöksen mukaan. Koeaika on puolet työsuhteen 
pituudesta. Työ voi alkaa työkokeilumuotoisella tutustumisjaksolla. 
 
Työaika: klo 9-15 välisenä aikana. 
Työnantaja: Sateenkaari Koto ry 
Työpaikan osoite: Opetuskoti Halinen, Kardinaalinkatu 3, 20540 Turku 
 
Yhteydenotot: Hakemukset ja CV:t sähköpostitse, Minna Maanpää 
minna.maanpaa@sateenkaarikoto.fi 
 


