
 
Porin Taitoluistelu ry hakee yksinluistelun vastuuvalmentajaa 
Porin Taitoluistelu ry on yli 20 vuotta toiminut taitoluisteluseura, jossa kausittain on noin 80 
luistelijaa. Kilparyhmissämme harjoittelee n. 50 luistelijaa ja harrasteryhmissä n. 30 luistelijaa. 
Seuramme painopistealue on kilpaurheilu yksinluistelussa, jonka lisäksi tarjoamme 
mahdollisuuden harrastaa soolojäätanssia ja alkeistason luistelua esim. luistelukoulussa. 
 
Vahvistamme yksinluistelun valmennustiimiämme ja haemme seuraamme 
TAITOLUISTELUN VASTUUVALMENTAJAA 
 
Valmentajana toimit osana valmennustiimiämme yhdessä päävalmentajan ja muiden 
valmentajien kanssa. Olet mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja kehittämässä seuramme 
toimintaa. 
 
Tehtävän kuvaus 

● eri-ikäisten lasten ja nuorten yksinluistelun jää- ja oheisvalmennus 
● kausi- ja jaksosuunnitelmien laatiminen ja toteutus 
● valmennustuntien suunnittelu 
● valmennustiimin jäsenenä toimiminen päävalmentajan ohjeistuksessa 
● valmentajana toimiminen kilpailuissa (edellyttää matkustamista) 
● yhteydenpito vanhempien kanssa 
● toimistotyöt 

 
Hakijalta edellytämme 

● Yksinluistelun lajiosaamista eri ikä- ja sarjatasoilla (jäätanssin lajiosaaminen katsotaan eduksi) 
● halukkuutta kehittää itseään valmentajana 
● hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja 
● vastuullista ja innostavaa asennetta lasten ja nuorten kanssa toimimiseen 
● joustavuutta työaikojen suhteen 
● hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa 
 

Tarjoamme sinulle 
● rennon työyhteisön ja ammattitaitoisen tiimin 
● monipuolisen toimenkuvan ja mahdollisuuden vaikuttaa seuran menestykseen 
● tilaisuuden olla mukana kehittämässä seuraa sekä sen toimintaa 
● mahdollisuuden kehittää itseäsi valmentajapolullasi 
● työterveydenhuollon ja puhelinedun (täysipäiväisessä työsuhteessa) 
 

Työnsuhteen muodosta (osa-aikainen, kokoaikainen, tuntiperustainen) voimme sopia tarpeen mukaan. 
Valmennustuntimme painottuvat aamuun, iltapäivään, iltaan sekä lauantaihin. Kilpailut ajoittuvat 
usein myös sunnuntaille. Harjoittelemme pääasiassa Porin jäähalleissa (West Areena, 
harjoitusjäähalli sekä Astora Areena), jotka sijaitsevat lähellä toisiaan. Seuran toimisto sijaitsee 
West Areenalla. 
 
Ota rohkeasti yhteyttä ja lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoiveineen puheenjohtajalle 
30.4.2023 mennessä. Työn aloitus on viimeistään elokuussa 2023, mahdollisesti myös jo kevään 
aikana. Sopivan ehdokkaan löytyessä voimme edetä päätöksessä jo hakuprosessin aikanakin. 
 
Työ edellyttää toimimista lasten parissa, joten tehtävään valittavan henkilön tulee esittää 
nähtäväksi rikosrekisterilaina 6 §:n, 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. 
 
Lisätietoja työsopimuksesta ja itse valmennustehtävistä antavat: 
Puheenjohtaja     Päävalmentaja 
Jukka Jaakohuhta    Riina Varjokari 
puheenjohtaja.porita@gmail.com  riinavarjokari.porita@gmail.com  
p.0404803690     p.0449898035 
 
Porin Taitoluistelu ry           www.porita.net  
y-tunnus: 1626216-0    Toimisto: Metsämiehenkatu 21, 28500 PORI 


