
HTU STADI RY: HAETAAN NUORISOPÄÄLLIKKÖÄ 

Htu Stadi – uintia kaikenikäisille  

Htu Stadi ry on vuonna 1920 perustettu uintiseura, joka tarjoaa kursseja, kilpauintikouluja, kilpauinti- ja 

harrasteryhmiä sekä masters-uintia. 

Tavoitteenamme on kehittyä seurana ja kasvattaa seuran jäsenmäärää. Nuorten uinti on seuran 

kehittämisen painopisteenä.  

Visiomme: Haluamme olla vahva toimija alueellamme ja tarjota kaikenikäisille laadukasta uinnin opetusta ja 

valmennusta.  

 

Haemme osapäiväistä nuorisopäällikköä 

kehittämään lasten ja nuorten toimintaa kursseista, kilpauinnin kautta aina nuorten arvokisoihin. 

Nuorisopäällikön tehtävänä on vastata seuran lasten ja nuorten toiminnasta. Tähän kuuluu toimia 

nuortenryhmien valmentajien esimiehenä, vastata kurssitoiminnasta ja nuorten kilpa- sekä 

harrasteryhmistä sekä uimaripolun kehittämistä kursseista kilpauintikoulun kautta seuran kilpa- ja 

harrasteryhmiin. Lisäksi nuorisopäällikkö osallistuu ryhmien valmentamiseen, hallinnollisiin tehtäviin sekä 

on mukana edistämässä ja kehittämässä monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa. 

 

Palkattavan henkilön työaika, palkka ja toimenkuva: 

• viikoittainen työaika on 18 h. josta n. 10-12 h on eri ryhmien valmentamista ja n. 6-8h on 

hallinnollisia töitä ja kehittämistehtäviä. 

• palkka on 1300 €/kk (+ sosiaalikulut + matkakulut)   

• seuran nuoristoiminnan organisointi ja kehittäminen  

• toimii nuorten ryhmien valmentajien esimiehenä ja kehittäjänä 

• vastaa seuran kurssitoiminnasta 

• osallistuu ryhmien valmennukseen  

• harjoitusten ja leirien suunnittelua 

• lajiesittelyiden järjestäminen yhteistyössä eri tahojen (esim. koulut, päiväkodit ja kaupunki) kanssa 

• muiden tapahtumien suunnittelua 

• uusien ohjaajien rekrytointia 

• koulutusten järjestämistä 

• uusien ideoiden kehittämistä ja soveltamista 

 

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on: 

• omakohtaista uintitaustaa 

• uimaliiton vähintään II-tason tai vastaavan koulutus sekä valmentajakokemusta. 

• kiinnostusta ja näkemystä rakentaa seuralle omaa uimarinpolkua 

• kokemusta seuratoiminnasta 

• aloitteellisuutta ja organisointikykyä 



• hyvät ATK-taidot, teams osaaminen.. 

• sitoutuneisuutta ja valmiutta monipuoliseen työhön 

• esiintymistaitoa ja asiakaspalvelukykyä 

• mahdollisuus joustaviin työaikoihin 

Sovellamme työtehtävässä neljän kuukauden koeaikaa. 

Tehtävään valitun henkilön tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote. 

Lähetäthän vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelosi 24.6 2022 mennessä osoitteeseen 

paul.sjoholm@htu.fi 

Toimi ajoissa, sillä saatamme kutsua henkilöitä haastatteluun jo hakuaikana. 

Lisätietoja saat Htu Stadin toiminnanjohtajalta Paul Sjöholmilta, p. 050-3314342, paul.sjoholm@htu.fi 

Tutustu Htu Stadiin www.htu.fi  

Facebook: Uimaseura HTU Stadi Ry        

Instagram: htustadi1920 
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