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Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry hakee päätoimista yksinluisteluval-

mentajaa valmentajan ja toiminnanjohtajan toistaiseksi voimassaole-
vaan työsuhteeseen. 

NTL on Klaukkalan jäähallissa toimiva laadukkaan toiminnan lasten ja nuorten Tähtiseura, jossa on noin 
60 kilpailevaa yksinluistelijaa, aikuisten muodostelmaluistelujoukkue sekä aktiiviset luistelukoulu- ja har-
rastajaryhmät. Seurassa on tällä hetkellä 2 kuukausipalkkaista valmentajaa ja noin 200 luistelijaa.  

Seuran yksinluistelupuolen kehityttyä aktiivisesti nykyinen toiminnanjohtaja, jonka tehtäviin on kuulunut 
myös luistelukoulu- ja harrasteluistelun kehittäminen, siirtyy yksinluistelijoiden kilpavalmentajaksi. Tästä 

johtuen haemme yksinluisteluvalmentajaa luistelukoulu- ja harrasteluistelun kehittäjäksi ja valmenta-
jaksi, toiminnanjohtajaksi sekä tarpeen mukaan osaksi seuran yksinluistelijoiden valmennustiimiä. Työ-
aika-arvio on 25-30 h/vko, joista toiminnanjohtajan tehtäviin varataan 5-10 h/vko. 

NTL:ssä toimii tällä hetkellä 2 alle kouluikäisten luistelukouluryhmää, 2 kouluikäisten harrastajien ryh-
mää, edistyneempien harrastajien ryhmä sekä edistyneiden harrastajien Taiturit -ryhmä, johon luistelijat 
valikoidaan. Kaudella 2019-2020 on lisäksi tarkoitus perustaa Taitajat -ryhmä 3 krt/vko luisteleville har-

rastajille, joita kiinnostaa kilpaileminen Taitajat -sarjoissa. Taitajien kilpailuohjelman/-ohjelmien laatimi-
nen ja kilpailuvalmentaminen, muiden luistelukoulu- ja harrasteryhmien ohjaaminen sekä seuramme ai-
kuisten luistelukoulun ja kilpailevista aikuisista koostuvan edistyneiden aikuisten ryhmän ohjaaminen ja 

valmentaminen kuuluvat avoinna olevaan tehtävään.  Lisäksi tehtävään kuuluu luistelukoulu- ja harraste-
luistelun yleinen kehittäminen tuntisuunnitelmien laatimisesta alkaen toiminnan kokonaisvaltaiseen kehit-
tämiseen yhteistyössä seuran hallituksen kanssa. Toiminnanjohtajan tehtävään kuuluu seuratoiminnasta 
vastaaminen, jossa apuna ovat yksinluistelusta kattavasti huolehtivat yksinluistelun kilpavalmentajat, kil-

paryhmien joukkueenjohtajat sekä aktiivinen hallitus. Esimiehenä toimii hallituksen henkilöstövastaava. 

Toivomme hakijalta vähintään 1-tason valmentajakoulutusta tai muuta soveltuvaa liikunnanalan koulu-
tusta. Edellytämme tehtävään valittavalta osaamista ja kokemusta luistelukoulu- ja harrastetoiminnasta 
sekä yksinluisteluvalmennuksesta, tavoitteellista asennetta luistelijoiden yksilölliseen kehittämiseen sekä 
hyviä yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytämme hyviä organisointitaitoja, jatkuvaan kehittämiseen pyrkivää 
työotetta, talouden ymmärtämistä sekä suomen kielen taitoa. 

Toimenkuva sisältää ilta- ja viikonlopputyötä, kilpailumatkoja, sekä muita työnantajan osoittamia tehtä-

viä. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan, mutta viimeistään elokuussa 2019. Tehtävässä voidaan hyö-
dyntää koeaikaa. Valitun henkilön on esitettävä rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista.  

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen viimeistään 30.4.2019 osoitteeseen  
ntl.hallituspj@gmail.com  

Lisätietoja antavat hallituksen puheenjohtaja Kaisa Sainio (ntl.hallituspj@gmail.com, 0400-5415292) ja 
hallituksen henkilöstövastaava Marjo-Kaisa Konttinen (marjokaisa.konttinen@gmail.com, 040-746 6263) 
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