
VSK-U TYÖNKUVAT 

 

Toiminnanjohtaja 

• seuran talouden hallinta ja johtaminen, yhteistyö seuran tilitoimiston kanssa ja 

palkanlaskennan kanssa 

• seuran toimintasuunnitelman, budjetin, toimintakertomuksen laadinta ja esittäminen 

hallitukselle 

• seuran valmentajien ja ohjaajien esimies 

• seuran toiminnan johtaminen: toiminnan suunnittelu yhdessä muiden työntekijöiden  

kanssa ja hallituksen kanssa 

• seuran järjestämien kilpailujen johtaminen 

• kampanjoiden johtaminen 

• avustus- anomusten täyttäminen ja laatiminen 

• tuntiseuranta ja palkkalistojen toimittaminen palkanlaskentaan 

• seuran ohjaajatapaamisten johtaminen 

• seuran koulutustoiminnan suunnittelu Hannelen ja muiden koulutuslisenssikouluttajien 

kanssa 

• työohjeiden antaminen seuran harrastekoordinaattoreille, sopiminen työtehtävistä heidän 

kanssaan 

• valmennuslinjausten laatiminen yhdessä vastuuvalmentajien kanssa 

• seuran strategioiden laatiminen seuran työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa 

• strategian noudattaminen ja täytäntöönpano 

• valmentajien ja voimistelijoiden mahdollisten matkojen järjestäminen ja matkalippujen 

hommaaminen 

• osallistuminen päivittäisvalmennukseen max 15 h viikossa 

• osallistuminen leiritoimintaan 

• kehityskeskustelujen käynti 1 x vuosi kaikkien päätoimisten kanssa ja tuntityöntekijöiden 

kanssa tarpeen mukaan  

• seuran hallituksen kokouksiin osallistuminen ja hallitusyhteistyö, 

• yhteistyö perheiden kanssa 

• seuran tiedotteiden lähettäminen ja laittaminen seuran nettisivuille, nettisivujen 

päivittäminen 

• laskutusasioista vastaaminen ja harrastemaksujen laskuttaminen 

• valmentajien viikkotapaamisten johtaminen 

• oman osaamisen kehittäminen 

• työaikaseuranta ja valmentajien vapaapäivistä huolehtiminen 

• loma-aikataulujen laadinta 

• puhelimeen vastaaminen tarvittaessa 

• kaluston tilaaminen sopimuksien mukaan 

• toimistolaitteiden hankinta 

• siivousvälineiden ym. muiden peruskäyttötavaroiden hankinta 



• ulkopuolisten ryhmien harjoitteluvuorista sopiminen ja niiden koordinointi 

• tuomarointi tarvittaessa 

• ylituomarointi seuran omissa kilpailuissa 

• yhteistyö kuntien kanssa 

• luottamustehtävät: Naisten telinevoimistelun lajiryhmä, Saval-hallitus 

 

Päätoiminen valmentaja Vilma Matinen 

• päivittäisvalmennus: kilpa 1 tytöt  

• valmennustunnit n 26 h / viikko, sisältää mahdollisen aamuharjoittelun 

• kilpailuvalmennus 

• kilpailusarjojen suunnittelu oman ryhmän voimistelijoilla 

• maajoukkueleireille osallistuminen 

• seuran omien leirien leirivalmennus 

• valmennusryhmistä päättäminen yhdessä toiminnanjohtajan ja muiden valmentajien 

kanssa 

• koko seuran kilparyhmien harjoitusaikataulun laatiminen kausille ja kesäaikataulun laadinta 

• leiriaikataulujen laatiminen 

• valmennustoiminnan suunnittelu yhdessä muiden kanssa 

• omien ryhmien valmennussuunnitelmien tekeminen, kilpa 1 Vilman kanssa yhdessä 

• tyttöjen  kilpatelinevoimistelun vastuuhenkilö ja kilparyhmäasioista tiedottamien 

• ohjaajien kouluttaminen ja sparraaminen 

• osallistuminen seuran toiminnan kehittämiseen 

• kilparyhmiä koskevan sähköpostin lukeminen ja viesteihin vastaaminen 

• näytösohjelmien tekeminen tarvittaessa 

• yhteistyö vanhempien kanssa 

• seuran kilpavoimistelijoiden ilmoittaminen kilpailuihin  

• musiikkien lähettäminen ulkopuolisiin kilpailuihin 

• seuran toiminnan kehittämiseen osallistuminen 

• oman ryhmän toiminnasta tiedottaminen vanhemmille 

• tuntiseuranta VismaEntry 

Teamgym valmennusvastaava Fanny Hopia 

 

• Teamgymtoiminnan suunnittelu, toiminnanohjaaminen ja kehittäminen 

• teamgymryhmien valinta ja toiminnan aikatauluttaminen, sovittava erikseen aikatauluista 

harrastekoordinaattorin ja kilparyhmien aikatauluista  

• omien ryhmien päivittäinen/viikoittainen valmennus 

• omien ryhmien valmennuksen suunnittelu ja ohjelmointi 

• omien ryhmien kilpavalmennus 

• Teamgym vanhempien tiedottaminen  



• omien ryhmien tyttöjen ja vanhempien tiedottaminen 

• yhteistyö teamgym- vanhempien kanssa, vanhempainiltojen järjestäminen 

• osallistuminen seuran ohjaajakoulutuksiin 

• oman osaamisen kehittäminen 

• osallistuminen seuran toiminnan kehittämiseen 

• omien ryhmien / teamgymryhmien näytösohjelmien suunnittelu ja ohjaus 

• tuntiseuranta VismaEntryyn 

• teamgym- vanhempien koordinointi seuran tapahtumien ja talkoiden järjestämiseen 

• Osallistuminen valmennusleireille  

• Teamgymjoukkueiden kilpailu- ja leiri-ilmoittautumiset 

• Toimivat kilpailuissa tuomareina velvoitteen mukaisesti. 

• Teamgymjoukkueiden kilpailumusiikkien, arvostelulomakkeiden ja mahd. 
taustatietolomakkeiden tekeminen ja toimittaminen kilpailujärjestäjälle. 

• Kilpailupukujen ja -numeroiden ryhmätilaukset 

• Lajiaktiivisuus; työryhmiin kuuluminen ja osallistuminen seurafoorumeihin 

• Apuvalmentajien ohjaus valmennustyöhön  

 

 

Päätoiminen harrastekoordinaattori Hannele Yläranta 

• seuran harrasteryhmien toiminnasta vastaaminen yhdessä Samu Gråstenin kanssa 

• harrasteryhmien lukukausien ryhmien määrittely ja aikatauluttaminen 

• harrastetoiminnan suunnittelu yhdessä Samun kanssa 

• harrasteryhmien päivittäinen ohjaaminen 

• nuorten ohjaajien toiminnan ohjaaminen ja koordinointi 

• seuran toiminnan kehittäminen, erityisesti harrastetoiminnan kehittäminen 

• ohjaajien kouluttaminen ja koulutustoiminnan kehittäminen 

• näytöksen suunnittelu ja vastaaminen näytöksestä 

• ohjaajien sijoittaminen harrasteryhmille 

• tuntiseuranta VismaEntry 

• Nettisivujen päivittäminen harrasteryhmien osalta (ei harrastemaksut) Samun kanssa 

• Ohjaajien informointi koulutuksista Ohjaajien informointi tulevista yhteisistä tapaamisista 

näytösinfo, kauden alut ym. 

• Taitotestit harrasteryhmille + uusien harrastajien testaaminen (ei parkour) 

• Merkkitestaustapahtumat 

• Ryhmien luominen hoika järjestelmään Samun kanssa 

• Reagointi harrasteohjaajien sijaistustilanteisiin 
• informointi harrastajien harrastukseen liittyvistä asioista 
• Ohjaajien rekrytointi 

 
 

Päätoiminen harrastekoordinaattori Samu Gråsten 



• seuran harrasteryhmien toiminnasta vastaaminen yhdessä Hannele Ylärannan kanssa 

• harrastetoiminnan suunnittelu yhdessä Hannele kanssa 

• harrasteryhmien lukukausien ryhmien määrittely ja aikatauluttaminen 

• harrasteryhmien päivittäinen ohjaaminen 

• parkour ja poikien toiminnan kehittäminen yhdessä Miika Katajan kanssa 

• nuorten ohjaajien toiminnan ohjaaminen ja koordinointi 

• seuran toiminnan kehittäminen, erityisesti harrastetoiminnan kehittäminen 

• harrasteryhmien ryhmälistojen tekeminen 

• harrasteryhmien laskutus yhdessä Hannele Ylärannan kanssa 

• näytöksen suunnittelu ja vastaaminen näytöksestä 

• oma tuntiseuranta VismaEntry 

• Miksulan siivous 

• puhelinpäivystys + harraste postiin vastaaminen 

• Parkourkisojen organisointi 

• Parkourkoulutukset 

• Ryhmien luominen hoika järjestelmään  

• Taitotestit Parkour 

• Nettisivujen päivittäminen harrasteryhmien osalta (ei harrastemaksut)  

• Reagointi harrasteohjaajien sijaistustilanteisiin 

• vapaavuorot/avoimet ovet Miksulassa 

• harrastesomevastaava 

 

 

Valmennuksen vastuutuntiohjaajat NTV  

• oman ryhmän päivittäinen/viikoittainen valmennus 

• oman ryhmän valmennuksen suunnittelu ja ohjelmointi 

• oman ryhmän kilpavalmennus 

• oman ryhmän voimistelijoiden kilpasarjojen opettelu- suunnittelu 

• oman ryhmän vanhempien tiedottaminen  

• oman ryhmän  tyttöjen tiedottaminen 

• seuran omien leirien leirivalmennus tarvittaessa 

• yhteistyö oman ryhmän vanhempine kanssa 

• osallistuminen seuran valmentajien viikkotapaamisiin (jos aikataulullisesti mahdollista) 

• osallistuminen seuran ohjaajakoulutuksiin 

• osallistuminen seuran toiminnan kehittämiseen 

• oman ryhmän näytösohjelmien suunnittelu ja ohjaus 

• oman tuntilistan toimittaminen kuukausittain toiminnanjohtajalle 

• Jessicalle lisäksi seuran perusvoimisteluvalmennus useissa ryhmissä ja somevastaava ja 

permanto/puomisarjojen suunnittelua 

 



 

Valmennuksen tuntiohjaajat Teamgym 

• oman ryhmän päivittäinen/viikoittainen valmennus 

• oman ryhmän valmennuksen suunnittelu ja ohjelmointi 

• oman ryhmän kilpavalmennus 

• oman ryhmän vanhempien tiedottaminen  

• oman ryhmän  tyttöjen tiedottaminen 

• seuran omien leirien leirivalmennus tarvittaessa 

• yhteistyö oman ryhmän vanhempine kanssa 

• osallistuminen seuran ohjaajakoulutuksiin 

• oman osaamisen kehittäminen 

• oman ryhmän näytösohjelmien suunnittelu ja ohjaus 

• oman tuntilistan toimittaminen kuukausittain toiminnanjohtajalle 

• Osallistuvat oman ryhmänsä (1.-2.lk) aluevalmennusleireille  ja siellä järjestettävään valmentajan 

täydennyskoulutukseen (1-2 kpl vuodessa/alue)  

 

tuntiohjaajat harrasteryhmät 

• oman ryhmän päivittäinen/viikoittainen valmennus 

• perehtyminen seuran toimintakäsikirjaan 

• perehtyminen sovittuihin koulutusmateriaaleihin ja sovittujen koulutusten suorittaminen 

• oman ryhmän tuntien suunnittelu   

• osallistuminen seuran ohjaajakoulutuksiin ja ohjaajatapaamisiin 

• oman osaamisen kehittäminen 

• oman ryhmän näytösohjelmien suunnittelu ja ohjaus ( sovitaan erikseen joka kevät) 

• oman tuntilistan toimittaminen kuukausittain/ kauden päätteeksi toiminnanjohtajalle 
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