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Uplakers Taitoluistelu hakee päätoimista valmentajaa muodostelmaluistelun vastuuvalmentajaksi  

 

Uplakers Taitoluistelussa on yli 200 taitoluistelun harrastajaa luistelukoululaisista kilpaileviin 

yksinluistelijoihin ja muodostelmaluistelujoukkueisiin. Seuramme tarjoaa mahdollisuuden luistella 

taitoluistelun harrasteryhmässä, muodostelmaluistelun kilpailevassa joukkueessa tai yksinluistelussa 

tavoitteellisesti kilpaillen. Myös aikuisluistelussa on mahdollisuus harrastamiseen alkeis- tai jatkoryhmässä. 

Toimimme pääsääntöisesti Ylöjärvellä. 

Haemme vastuuvalmentajaa kokopäiväiseen työhön ja työskentelemään kahden muun päätoimisen 

valmentajamme kanssa tiiminä. Tarjoamme tehtävää määräajaksi 1.4.2022-31.3.2023 (tai sopimuksen 

mukaan), mutta tehtävän on tarkoitus jatkua myös tämän jälkeen. Tehtävään kuuluu valmennus-, 

suunnittelu- ja toimistotyön lisäksi muodostelmaluistelun vastuuvalmentajuus. Viikkotunteja työssä kertyy 

30-37,5 sopimuksen mukaan. 

Kiinnostuitko? Tarjoamme kehittyvän ja innovatiivisen työympäristön, jossa on mahdollisuus osaltaan 

vaikuttaa seuran ja valmennuksen kehittämiseen.  Valmentajana tulet toimimaan 

muodostelmaluistelujoukkueidemme vastuuvalmentajana ja vastaat kolmen kilpailevan joukkueemme 

harjoittelun toteutuksesta ja suunnittelusta. Muodostelmaperheen alle kuuluu myös aikuisten 

harrastemuodostelmajoukkue. Valmennuksen suunnittelua (muodostelmaluistelu + yksinluistelu) ohjaa 

valmennuspäällikkö. Päätoimisena valmentajana valmennat myös tarvittaessa muita ryhmiämme, esim. 

olet mukana kehitysryhmiemme opetuksessa tai eri ryhmien oheisharjoittelun valmentajana. Päätoimisen 

valmentajan tehtäviisi kuuluu myös toimistotyötä ja koko seuran valmennuksen kehittämistyötä. Uplakers 

Taitoluistelussa on edistyksellinen työskentelytapa, sillä muodostelmaluistelu sekä yksinluistelu ovat 

tiiviissä yhteistyössä ja päätoimiset valmentajamme suunnittelevat harjoittelua sekä seuran toimintaa 

kokonaisuutena. Muodostelmaluistelijat ja yksinluistelijat harjoittelevat myös osin yhdessä ja 

valmentajamme suunnittelevat harjoittelua tiiviissä yhteistyössä kaikkien jäsentemme tarpeita ajatellen. 

Kaikki päätoimiset valmentajamme toimivat osittain niin muodostelmaluistelun kuin yksinluistelunkin 

valmennuksessa.  

 

Edellytämme hakijalta seuraavaa: 

- mielellään STLL:n tason 2 muodostelmaluisteluvalmentajan koulutusta, alalle soveltuva muu 

koulutus on eduksi 

- kokemusta valmennustyöstä eri ikäisten ja tasoisten luistelijoiden/joukkueiden parissa 

- kokemusta valmennuksesta ja sen suunnittelusta kilpailevien joukkueiden kanssa   

- tarvittavat tiedot kilpailevan taitoluistelun/muodostelmaluistelun säännöistä ja 

arviointijärjestelmistä  

- ammattitaitoista otetta lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja 

- kykyä suunnitella valmennusta tavoitteellisesti ja organisoida opetusta erilaisissa ryhmissä 

- kykyä kehittää valmennuskokonaisuutta yhteistyössä valmennustiimin kanssa ja visioida tulevaa 

- oma-aloitteista ja joustavaa otetta työhön ja myönteistä asennetta  

- mahdollisuutta joustaviin työaikoihin   

- mahdollisuutta lähteä kilpailuihin joukkueiden kanssa 

- halua kehittää seuraa oman työpanoksen kautta sekä halua kehittyä valmentajana 

 



Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Tehtävään valittavan henkilön tulee esittää työnantajalle todistukset 

koulutuksista sekä rikostaustaote alaikäisten kanssa toimimista varten.  

 

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen lähetetään 25.2.2022 mennessä taitoluistelujaoston 

puheenjohtaja Jenni Lähteenmäelle osoitteeseen jenni.lahteenmaki@uplakers.fi. 

Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Uplakers Taitoluistelun valmennuspäälliköltä: 

Maija Seppänen, p. 040-6632053 

maija.seppanen@uplakers.fi 
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