
 

Helsinki Ringette hakee HARRASTEPÄÄLLIKKÖÄ osa-aikaiseen tehtävään ajalle 

15.8.2021-30.4.2023. 

Tehtävänkuvaus 

Harrastepäällikön tehtävänkuvana on lajinlevitystoiminta ja erityisesti lasten ja nuorten harrastejoukkueiden 

toiminnan organisointi. Harrastepäällikön kaavailtu tehtäväkuva on seuraava: 

 Esikoululaisille suunnattujen ”eskarijäiden” valmistelu ja toteutus 

 Ringettekoulun valmistelu ja toteutus (kaudella 2021-2022 kerran viikossa, 2022-2023 kahdesti viikossa) 

 Nuorten naisten harrastejoukkuetoiminnan organisointi ja pelivalmennus 

 Perheluistelukoulukonseptin suunnittelu ja organisointi 

 Varustepörssitoiminnan käynnistäminen ja markkinointi 

 Kaikkiin yllä mainittuihin toimintoihin liittyvä konseptointi ja viestintä 

Harrastepäällikön tehtävät keskittyvät ringeten pelikaudelle, eli noin 15.8-30.4. Esikoulujäitä lukuun ottamatta 

jääharjoitukset sijoittuvat ilta- ja viikonloppuaikaan. Konseptointia, suunnittelua ja viestintätehtäviä voi hoitaa 

ajasta ja paikasta riippumatta. Työtunteja on kauden aikana viikossa 11-23 tuntia. Tuntimäärään vaikuttaa 

esimerkiksi se, onko ko. viikolla esikoulujäitä vai ei. Työtunteja kaudelle 2021-2022 kertyy noin 570 ja kaudelle 

2022-2023 470. Harrastepäällikön työtä ohjaa Helsinki Ringeten johtokunta, jonka lisäksi tukea antavat seuran 

kilpa- ja juniorivalmennuspäälliköt. 

Kauden 2022-2023 osalta työsuhteen jatkamisen edellytyksenä on myönteinen rahoituspäätös. Seuran tavoitteena 

on jatkaa harrastepäällikön työsopimusta myös hankekauden päättyessä, eli 30.4.2023 jälkeen. Jatko riippuu uusien 

toimintaan mukaan tulleiden harrastajien määrästä.  

Mitä toivomme hakijalta? 

Tehtävään haetaan täysi-ikäistä henkilöä, jolla on vahva tausta ja intohimo lasten ja nuorten liikunnanohjaamiseen 

ja seuratoiminnan kehittämiseen. Tekijältä toivotaan oma-aloitteisuutta, kekseliäisyyttä sekä 

markkinointiosaamista. Lisäksi näytöt organisointikyvystä ja ringeten lajituntemus katsotaan eduksi. Ennen kaikkea 

haemme hyvää tyyppiä - lasten harrastetoiminnassa keskiössä ovat lapset ja hyvä meininki! Tehtävään valitulta 

henkilöltä vaaditaan taustaote lasten kanssa työskenteleville. 

Palkkaus 

Tehtävän palkkaus on tuntiperusteinen (noin 15€/tunti). Kaudelle 2021-2022 palkkiota on varattu 8565 euroa.  

Päätöksenteko 

Hakuaika päättyy 18.7.2021 kello 20.00. Pyydämme toimittamaan hakemukset mielellään suosittelijoiden 

yhteystietojen kera sähköpostilla osoitteeseen: lamminmaki.janne@gmail.com. Tavoitteemme on haastatella 

hakijat elokuun ensimmäisen viikon loppuun mennessä (etä- tai mahdollisuuksien mukaan lähitapaamisin) ja tehdä 

valintapäätös 15.8 mennessä. Aloitus tämän jälkeen mahdollisimman nopeasti sopimuksen mukaan. Informoimme 

kaikkia hakijoita prosessin kulusta. 

Lisätietoja 

Lisätietoja tehtävästä annetaan 

- maanantaina 21.6 kello 16-18 ja tiistaina 22.6 kello 9-11  

seuran puheenjohtaja Janne Lamminmäki (050-4685138 , lamminmaki.janne@gmail.com) ja 

- maanantaina 27.6. klo 14-16 ja torstaina 1.7. klo 13-15 välillä  

seurasihteeri Annu Kotiranta (044-0393648, a_kotiranta@hotmail.com).   
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