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Johtokunta

• Laatii seuran strategian ja vuosittain 
toimintasuunnitelman 

• Hyväksyy seuran talousarvion, päättää investoinneista 
ja huolehtii varainhankinnasta

• Päättää organisaatiosta ja sen muutoksista, 
palkkauksista, palkankorotuksista, sekä työsuhde-
eduista 

• Päättää johtoryhmän tekemistä esityksistä

• Hyväksyy toimintapolitiikat ja eettiset säännöt 

• Edustaa seuraa sidosryhmiin päin 

• Vastaa toiminnasta 



Johtoryhmä

Kokoonpano: 

Lajivastaavat: (MTV, NTV, TG ja RV)

Valmennuksenjohtaja

Toiminnanjohtaja

Puheenjohtaja

Tehtävä:

Valmistella esityksiä tarvittaessa johtokunnalle



Toiminnanjohtaja:
Operatiivinen johtaminen:

 Vastaa Operatiivisesta päivittäisestä johtamisesta ja tekee tarvittavia päätöksiä johtokunnan myöntämissä 
rajoissa. 

 Vastaa asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta. 

 Vapaaehtoistyön kehittäminen ja johtaminen 

 Visio ja strategiatyön jalkauttaminen Hallinnolliset tehtävät: 

 Hallinto (hallituksen esittelijä ja sihteeri) ja seuran tukipalveluiden johtaminen 

 Järjestelmät(pääkäyttäjä,Hoika,NettiJäseri,Procounter,tulorekisti, TE-palvelut, Moventa, Asterix, Nordea.) 

 Henkilöstö- ja palkkahallinto (esimies, työsopimukset, rekrytointi, palkkojen laskenta ja maksu) 

 Taloushallinto: Laskujen hyväksymiskierto, maksatus, laskutus ja budjetointi 

 Esityslistat & pöytäkirjat hallinto 

 PR-toiminta, edunvalvonta 

 Asiakas/jäsenpalvelu 

 Jäsenasiat (jäsenedut, -tiedotteet ja niiden jakelu) 

 Yhteistyösopimukset (sopimusten velvoitteiden täyttäminen, raportointi) 

 Seuran materiaalien hallinnointi ja arkistointi. 

 Markkinointi/verkostot/olosuhteet/viestintä:

• PR-toiminta, edunvalvonta

Markkinointi yhteistyö Awardiumin kanssa

Olosuhdetyö 

• Viestintävastaava

• Kriisiviestintävastaava

Muut tehtävät ja vastuut:

• Tapahtumat

• Harrastetoiminnan organisointi, ilmoittautumiset, lukujärjestys ym. 

•  Harrasteryhmien ohjaaminen

• Yhteyshenkilö vastuullisuusasioissa

• Tähtiseuraprojektin veto 



Valmennuksen 
johtaja

Tehtävät:
 Seuran valmennuksenlinjaus
 Valmennuksen johtaminen, kehityskeskustelut
 Salitoiminnan johtaminen
 Valmennus: Tulee valmentaa arjessa
 Budjettiasiat yhdessä TJ:n kanssa
 Lajiryhmien koordinointi: ryhmä koot, valmentajat 

ryhmissä
 Yhteistyö sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa
 Valmentajan polun laatiminen Jyvossa yhdessä TJ:n

kanssa. (kouluttautuminen, vastuu yms.)
 Kilpailulliset asiat, tulosten tekeminen

 ADT vastuuhenkilö

 Olosuhteet



Lajivastaava (MTV, 
NTV, TG ja RV) Tehtävät:

 Lajin kehittäminen
 Seuran valmennuslinjauksen soveltaminen käytäntöön
 Olosuhteista ja turvallisuudesta vastaaminen
 Rekrytointikandidaattien kartoittaminen ja verkostoituminen (hyvien tyyppien 

bongaus)
 Budjetointi, toimintasuunnitelma ja kertomus.
 Saliesimiehenä toimiminen (NTV, TG ja MTV)
 Vastuullisuus
 valmentajien koulutus
 Tapahtumat, kilpailut
 Tiedotus
 Laskutusaineiston tekeminen

 Yhteydenpito ja viestintä

 Some/kotisivut

 Voimistelijoiden päivittäinen valmennus



Kilpavalmentaja

Tehtävät:

 Valmennus

 Poikien ryhmien mentorointi – laadun tarkkailu

 kilpailutoiminnassa

 Tuomarivastuut Junnugym-sarjassa yhdessä valmennuksen johtajan kanssa

 Seuran valmentajien kouluttaminen yhdessä valmennuksen johtajan kanssa

 Harraste ryhmien koordinointi

 Olosuhteiden koordinointi

 Tapahtumat

 Yhteydenpito ja viestintä

 Laskutusaineisto



Taitovalmentaja

Tehtävät:

 Taitotestien järjestäminen ja poikien valinta

 Lisenssit ja lisenssi tapahtumasta vastaaminen

 Harjoittelun sisällön suunnittelu/määrittäminen

 Yhteydenpito ja viestintä

 Taitopuolen valmentajien rekrytointi ja uusien valmentajien mentorointi

 Tapahtumien järjestäminen – joulunäytös ja kilpailut

 Laskutusaineisto laskutukseen

 Jäsenrekisteri

 Voimistelijoiden päivittäinen valmennus



Harrasteohjaaja

Tehtävät:

 Harrasteohjaajien valinta/rekrytointi yhdessä TJ:n kanssa

 Aikataulujen luominen yhdessä TJ:n kanssa

 Harjoitusten sisällön määrittely

 Seuran valmennuslinjauksen mukauttaminen harraste toimintaan

 Ohjaajien kouluttaminen/mentoroinnin järjestäminen

 Toteuttaa/suunnittelee harrastepuolelle yhteisen tapahtuman (Jumppakarnevaalit) 1 x vuosi.

 Olosuhteet

 Voimistelijoiden päivittäinen valmennus



Kirjanpitäjä / tilitoimisto

Kirjanpito 

Tilinpäätös

Talousraporttien antaminen kuukausittain

Veroilmoitukset 


