Ampumahiihtovalmentajia
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Tehtävän kuvaus
Olympiavalmennuskeskus (OVK) Vuokatti-Ruka hakee yhteistyössä Suomen
Ampumahiihtoliiton (SAhL) ja Olympiakomitean kanssa kolmea
ampumahiihtovalmentajaa Vuokatin toimintaympäristöön.
- Valmentaja 1, NOV, 15.6.2022 – 30.6.2023
- Valmentaja 2, NOV, 15.6.2022 - 30.6.2023
- Valmentaja 3, Akatemiavalmentaja, 1.8.2022 – 30.6.2023.
Valmentajien tehtäviin kuuluu optio, jolla tehtävää voidaan jatkaa 1.7.2023 –
30.6.2024 väliseksi ajaksi Sotkamon kunnan, Suomen Ampumahiihtoliiton ja
valmentajan yhteisellä päätöksellä.
Valmentajien tehtävän kuvaukset ja keskeiset työtehtävät:
Valmentaja 1 (Nuorten Olympiavalmentaja, NOV): SAhL:n Haastajat-ryhmän sekä
urheilukoulutoiminnan lumilajien (KAIPR) ampumahiihtovalmennuksen ja toiminnan
organisointi. IBU Cup-kilpailujen valmentajan tehtävät SAhL:n ohjeistuksen sekä
kilpailusuunnitelman mukaisesti, sisältäen matkajärjestelyt ym.
Valmentaja 2 (Nuorten Olympiavalmentaja, NOV): SAhL:n Nuorten Vuokatti-ryhmän ja
Vuokatti-Ruka urheiluakatemian (VRUA) talent tiimin (2. aste) valmennuksen ja toiminnan
organisointi. Nuorten kansainvälisten kilpailujen (YOG, EYOF ja IBU Junior Cup) valmentajan
tehtävät SAhL:n ohjeistuksen sekä kilpailusuunnitelman mukaisesti, sisältäen matkajärjestelyt
ym.
Valmentaja 3: VRUA –päivittäisvalmennuksen organisointi (2. aste). Hiihtotekniikan
tai mahdollisesti muun erityisalueen kehittäminen ampumahiihtotiimissä. VRUAampumahiihtäjien harjoituskokonaisuuden koordinointi.
Työtehtäviin kuuluu ampumahiihtovalmennusta, valmennuksen suunnittelua,
kilpailumatkojen järjestämistä sekä muita lajiin liittyviä tehtäviä. Valmentaja elää
urheilijoiden rinnalla harjoituksissa, kilpailuissa sekä arjessa päivittäin ja pystyy
kehittämään urheilijoita kokonaisvaltaisesti. Kolmihenkisessä ampumahiihtovalmentajien tiimissä vastuullesi tulee ryhmän vastuuvalmentajana toimiminen.
Ampumahiihtoliiton lajipäällikkö koordinoi ja ohjaa ampumahiihtoliiton ryhmiin
liittyvää toimintaa, toimenkuvassa määritellään tarkemmin työn kokonaisuus.

Työympäristö on pääasiallisesti Vuokatin alueella huomioiden työn luonnollinen
liikkuvuus. Työajat vaihtelevat harjoituksista, kilpailuaikatauluista ja ylipäätään
valmennuksen työnkuvasta johtuen. Valmentajien tehtäväkuviin kuuluu
matkustamista kotimaassa ja mahdollisesti ulkomailla. Valmennustyössä on pääsy
mukaan innostavaan eri lajien valmentajista koostuvaan työyhteisöön. Verkostona
toimivat SAhL:n, OVK Vuokatti-Rukan ja Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön
valmentajat sekä asiantuntijat. Tarjolla ovat myös monipuoliset työsuhde-edut
liikunnan harrastamiseen.
Valmentaja on urheilijan valmentautumisen tärkein tukihenkilö, jolta laji- ja
valmennusosaamisen lisäksi odotetaan mm. hyviä kommunikaatio- ja
vuorovaikutustaitoja, tasa-arvon ja vastuullisuus-näkökulman huomioimista,
yhteistyö- ja verkostoitumiskykyä, esimerkillisyyttä, kielitaitoa sekä ymmärrystä
urheilun ja opiskelun yhdistämisestä. Oleellista työssä on toiminta tiiviissä
valmennustiimissä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.
Alustavat vastuualueet (lopullinen jaottelu valmennustiimin jäsenten osaamisen ja
vahvuusalueiden mukaisesti):
Hakijoilta toivotaan liikunta-alan koulutusta ja lajitaustaa, kokemus ampumahiihtovalmennuksesta luetaan eduksi.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa
valintapäätöksen tiedoksisaannista.
Kutsumme hakijat haastatteluun. Valmentajien 1 ja 2 työ alkaa mahdollisimman pian
hakumenettelyn jälkeen ja valmentaja 3:n työ alkaa 1.8.2022. Koeaika valittavilla on
5 kk.
Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostilla jussi.simula.@vrua.fi
Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Hakemukset opiskelu- ja työtodistusjäljennöksineen voi toimittaa myös
paperiversiona osoitteella:
Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka / Jussi Simula, Kidekuja 2, 88610
VUOKATTI.
Lisätietoja antaa lajipäällikkö Jarkko Kauppinen Suomen Ampumahiihtoliitto: + 358 40 860 7636
sähköposti: jarkko.kauppinen@biathlon.fi ja valmennuksen johtaja Jussi Simula,
Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka: +358 44 371 6364 sähköposti: jussi.simula.@vrua.fi

