
Etsimme seurayhteisömme avainrooliin osaavaa, innostunutta ja 

työhön tarttuvaa SEURAKOORDINAATTORIA 

HYRI on 1300 pelaajan seurayhteisö, jonka muodostaa kaksi jääkiekkoseuraa Hyvinkään Jää-Ahmat ry ja 
Riihimäen Kiekko-Nikkarit ry. Pelipassimäärällä olemme Suomen jääkiekkoliiton viiden suurimman seuran 
joukossa. 
 
Meille tärkeintä ovat harrastajat, heidän tavoitteensa, tarpeensa ja onnistumisensa mahdollistaminen 
luistelukoululaisista huippu-urheilijoihin. Me haluamme olla enemmän kuin seura. Olemme menestyvä 
yhteisö, jonka osaaminen ja rakkaus lajiin tekee meistä ainutlaatuisen jääkiekkoyhteisön. Etsimme nyt 
seuraamme avainrooliin osaavaa, innostunutta ja työhön tarttuvaa seurakoordinaattoria.   
 
Tehtäviisi kuuluu:  

• Seurayhteisön hallinto 
o Jäsenpalvelun hoitaminen ja kehittäminen. 
o Tähtiseuran kriteerien mukaisen toiminnan kehittäminen    
o Yhteisön vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja seurayhteisön tapahtumien organisointi.     
o Joukkueiden toimihenkilöiden perehdyttäminen, kouluttaminen ja neuvonta. Olet 

joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien tukena arjessa.  

• Taloushallinto  
o Hoidat laskutusta, maksuseurantaa, talouden suunnittelua ja tilinpäätöksen valmistelu/-teko 

• Viestinnän, markkinoinnin ja varainhankinnan koordinointi.  
o Seurayhteisön sisäinen tiedotus 
o Yhteydenpito ja viestintä seuran eri sidosryhmien välillä 

o Seuran varsinaisen toiminnan (harrastustoiminnan) markkinointi toimintakauden ympäri – 

seuran nettisivut, some ja paikallismediat  

o Varainhankinnan suunnittelu, koordinointi ja toteutus 

 
Odotamme sinulta:  

• Runsaasti itseohjautuvuutta, organisointikykyä, sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitoja.   

• Tarkkuutta, ongelmanratkaisukykyä ja johdonmukaisuutta.  

• Urheiluseura- tai järjestötoiminnan tuntemusta. Toimintatavoissasi arvostat hyvää hallintotapaa 
ja voittoa tavoittelemattoman seuran periaatteitta.   

• Kotisivut, Twiittaus, tubetus ja Insta herättävät mielenkiintosi. Olet digimyönteinen, 
selkeäsanainen ja kekseliäskin viestijä, joka osaa toimia digialustoilla. 

• Hallitset tai ainakin olet innokas oppimaan seuratoimintamme työkalut mm. Office365, 
toiminnanohjausjärjestelmä myClubin, ja taloushallinnon järjestelmä Procountorin.    

• Soveltuvaa koulutusta ja/tai työkokemusta. Liiketalouden koulutus antaa tehtävään hyvän 
pohjan.    

• Olet joustava, työaikasi vaihtelevat seuratoiminnan tarpeen mukaan.  
 
Tarjoamme sinulle:   

• Ammattitaitoisen työyhteisön monipuolisen ja vaihtelevan työn ympärille.   

• Tehtävän, jota voidaan räätälöidä osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaisesti. Seuran 
jäsenpalveluiden hoitaminen, taloushallinto ja viestintä ovat kuitenkin ydintehtäviäsi.   

• Joustavan ajan, tavan ja paikan tehdä töitä  
 
 
Sovellamme toistaiseksi voimassa olevassa tehtävässä 6 kk:n koeaikaa. Lähetä hakemus ja CV 

palkkatoivomuksellasi viimeistään 20.2.2022  Antti Laaksonen toiminnanjohtaja@kiekko-nikkarit.fi Otsikoi 

viestisi Seurakoordinaattori. Kerro, miksi juuri sinä olisit oikea valinta HYRI:n seurakoordinaattoriksi!. Työ 

alkaa sopimuksen mukaisesti Maalis-toukokuussa 2022. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva 

kokoaikatyö. Olethan ripeä, käynnistämme haastattelut hakuaikana.  

mailto:toiminnanjohtaja@kiekko-nikkarit.fi


Lisätietoja tehtävästä antaa Antti Laaksonen, puh. 040 590 7197.  Lisätietoja seurayhteisöstämme löydät 

myös nettisivuiltamme www.hyri.fi www.ahmat.eu www.kiekko-nikkarit.fi sekä Riku Soininen 

puheenjohtaja@ahmat.eu 040 186 6611 ja Juha Leppänen puheenjohtaja@kiekko-nikkarit.fi 040 847 7502 
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