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Pyrkivä Gymnastics etsii osa-aikaista 
harrastekoordinaattoria 
 
Etsimme reipasta ja iloista, seuratyöstä kiinnostunutta henkilöä, jolle lasten ja nuorten 
liikuttaminen on lähellä sydäntä. Sinulla pysyy paketti kasassa nopeissakin käänteissä ja saat 
lapset innostumaan harrastamisesta monipuolisten ja laadukkaiden harrastetuntien kautta. 
 
Tule meille töihin! 
 
Pyrkivä Gymnastics on voimistelun turkulainen laatuseura, jossa voit harrastaa telinevoimistelua 
sekä kilpa- että harrastetasolla. Yhdistys luo puitteet laadukkaalle harrastetoiminnalle ja valmentaa 
ammattitaidolla ja yhteistyöllä menestyviä telinevoimistelijoita. 
Harrastetoimintamme lähtökohtana on, että voimistelun tulee olla leikinomaista, hauskaa ja 
turvallista, ja sen pitää antaa onnistumisen elämyksiä jokaiselle, fyysisistä edellytyksistä 
riippumatta. Seuramme liikuttaa tällä hetkellä noin 500 harrastajaa. 
 
Tehtävänkuvaus 
Harrastekoordinaattori vastaa Pyrkivä Gymnasticsin harrastevoimistelun toiminnasta yhdessä 
seurakoordinaattorin kanssa. Lopullinen työnkuva määräytyy henkilön vahvuuksien ja osaamisen 
mukaan. 
 
Harrastekoordinaattorin tehtäviin kuuluvat muun muassa: 
● Seuran harrastevoimistelun toiminnan organisointi ja suunnittelu yhdessä seurakoordinaattorin 
kanssa 
● Harrasteryhmien valmennus Turussa ja Salossa. Työtä voi olla satunnaisesti myös Pyrkivä 
Gymnasticsin muissa harjoituspaikoissa Varsinais-Suomessa. 
● Erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen 
● Seuran harrastetoiminnan kehittäminen, tuntivalmentajien osaamisen kehittäminen, nuorten/ 
uusien tuntivalmentajien mentorointi 
 
Hakijalta odotamme 
Vähintään 18 vuoden ikää, motivoitunutta ja sitoutunutta työotetta, sekä hyviä vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitoja. Alan koulutus sekä aiempi kokemus lasten kanssa työskentelystä tai 
seuratoiminnasta katsotaan eduksi, mutta tärkeintä on innostunut ja positiivinen asenne sekä halu 
kehittyä! 
 
Hakijalla tulee olla mahdollisuus liikkua eri harjoituspaikkojen välillä, tämän vuoksi tehtävä 
edellyttää oman auton käyttöä. 
 
Tarjoamme hakijalle 
Mielenkiintoisen työn, jossa on mahdollisuus kehittää paitsi Pyrkivä Gymnasticsin toimintaa, myös 
lasten telinevoimistelun harrastusmahdollisuuksia Varsinais-Suomessa. Pyrkivä Gymnasticsillä 
työskentelee tällä hetkellä neljä päätoimista työntekijää, jotka ovat päivittäisen työsi tukena. 
 
Noudatamme valmennuksessamme Suomen Voimisteluliiton eettisiä periaatteita. 
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Tehtävän kesto: Määräaikainen, sopimuksen mukaan 
Työsuhde: Osa-aikainen, n. 20 h/viikko tai sopimuksen mukaan 
Työaika: Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä 
Koeaika: 6 kk 
Tehtävä alkaa: Elokuussa 2023 / sopimuksen mukaan 
 
Tehtävän hakemista koskevat tiedot 
Mahdolliset kysymykset sekä vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja 
palkkatoiveineen sähköpostitse osoitteeseen pyrkiva.gymnastics@gmail.com  
 
Paikka voidaan täyttää heti sopivan henkilön löydyttyä. 
Hae nyt! 
 
Lisätiedot 
Lue lisää toiminnastamme www.pyrkivagymnastics.fi 
 
 

 
Kuvat: Ilona Koivisto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


