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OULUN LOHET HAKEE PÄÄTOIMISTA JUNIORIVALMENNUSVASTAAVAA 
 
Oulun Lohet on yksi suurimmista ja harrastusmahdollisuuksiltaan monipuolisimmista uimaseuroista 
Suomessa. Kilpauinti- sekä uintiryhmissämme on kaksi päätoimista valmentajaa ja vuosittain toimintaan 
osallistuu n. 400 uimaria. Toimintamme perustuu uimataitoon, jonka opettamisessa olemme 
valtakunnallisesti merkittävä tekijä - vuosittain n. 1000 lasta oppii meillä uinnin alkeet tai uimataidon. 
Arvopohjamme yhtenä kulmakivenä on yhdenvertaisuus ja olemmekin Oulun ainoa uimaseura, joka tarjoaa 
harrastusmahdollisuudet alkeistasosta kilpauintiin asti myös erityistä tukea tarvitseville uimareille. Seuran 
vuosittainen kokonaisjäsenmäärä on n. 2000. Haluamme olla Suomen parhaimpia kilpauintiseuroja ja 
tehdä jatkuvasti töitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
 
Lisätietoa toiminnastamme löydät osoitteesta: www.oulunlohet.fi   
 
Oulun Lohet ry (OuLo) hakee motivoitunutta ja sitoutumiskykyistä juniorivalmennusvastaavaa, vastaamaan 
seuran kilparyhmien valmennuksesta (NSM&IKM-ryhmät) sekä vesitaitokoulun ja harrasteryhmien 
koordinoinnista. Tarkempi tehtävänkuva muodostuu tehtävään valittavan vahvuuksien mukaan. Olemme 
saaneet kehitystyötä hyvin vauhtiin ja toivomme löytävämme tiimiimme muutosmyönteisen ja muita 
innostavan tiimipelaajan toimeenpanemaan Oulun Lohien uutta uimaripolkua junioritoiminnan osalta 
yhteistyössä päävalmentajan ja muiden valmentajien kanssa. Meille on tärkeää jatkuvasti kehittää 
kilpailullisuuden ohella ryhmien yhteistoimintaa ja tiimihenkisyyttä ja toivomme, että nämä ovat myös 
Sinulle tärkeitä asioita. Kuulemme mielellämme, jos olet heittäytymiskykyinen, muita innostava ja 
innostunut oppimaan jatkuvasti uutta. Tehtävä on kokoaikainen. 
 
Juniorivalmennusvastaavan keskeiset tehtävät ovat: 

- Yhteistyö päävalmentajan kanssa valmennuksen kehittämisestä 
- Kahden kilparyhmän (NSM & IKM-ryhmät) vastuuvalmentaminen 
- Vesitaitokoulun ja harrasteryhmien koordinointi/kehittäminen 
- Valmennuksen kehitysryhmässä toimiminen 

Odotamme juniorivalmennusvastaavalta: 
• ammattivalmentaja- tai vähintään uimaliiton 2-tason valmentajatutkintoa    
• erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä organisointikykyä 
• kokemusta nuorten (Rollo- ja IKM-ikäluokat) valmentamisesta  
• oma-aloitteisuutta, joustavuutta, vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta 
• tiimihenkisyyttä ja heittäytymiskykyä 
• halua kehittyä ja kouluttautua valmentajana 
• menestys- ja kehittämishalua 

Katsomme eduksi: 
§ kokemuksen tulo- ja menoarvion tekemisestä 
§ ravinto- ja mentaalivalmennusosaamisen. 

Tarjoamme: 
• mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää omaa valmennusosaamista 
• mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaan 
• motivoituneen ja kannustavan ilmapiirin sekä päävalmentajan sparraustukea 
• mielenkiintoisen, kokoaikaisen toimenkuvan urheilun parissa 
• joustavan työn, sisältäen ilta- ja viikonlopputöitä 

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelo suosittelijoineen 29.05.2020 mennessä 
sähköpostitse osoitteeseen johtokunta@oulunlohet.fi. Hakemuksessa tulee ilmetä palkkatoivomus. 
Huomioithan, että aloitamme haastattelut jo hakuaikana ja rekrytoimme pikimmiten sopivan henkilön 
löydyttyä. Työnaloitus 1.7.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Huomioimme rekrytoinnissa 
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koronatilanteen mahdollisen pitkittymisen ja tämän vaikutuksen työn aloitusajankohtaan.  
 
Tiedustelut:  
toiminnanjohtaja Siiri Sarias, 045-1957383 (arkisin 9-16), siiri.sarias@oulunlohet.fi  
päävalmentaja Tomi Pystynen, 044-3657955, tomi.pystynen@oulunlohet.fi  
 
puheenjohtaja Asko Ylitalo, 044-2604745 (yhteydenotot iltaisin klo 17-19)  
 
 
 
 
 


