
Turun Cheerleadingseura Smash on Varsinais-Suomen suurin kilpacheerleadingiin
erikoistunut seura, jossa voi harrastaa sekä cheerleadingia että cheertanssia. Seurassamme
urheilee tällä hetkellä noin 500 lasta, nuorta ja aikuista, joiden valmennuksesta vastaa noin
40 innokasta ja osaavaa valmentajaa.  Seurallamme on omat 1400 neliömetrin kokoiset
harjoitustilat Manhattan Sport Centerillä Turun keskustan lähistöllä. Harjoitustiloistamme
löytyvät mm. joustokanveesi sekä volttimonttu ja ilmavolttirata. Seurassamme urheilu on
laadukasta ja innostavaa, mistä kertoo muun muassa seuralle myönnetty Olympiakomitean
Tähtiseura-status. Seuran kehitykseen onkin viime vuosien aikana panostettu ja kehitystyö
on näkynyt konkreettisesti esimerkiksi olosuhteen kehittymisessä sekä kokopäiväisten
työntekijöiden rekrytoinneissa. 

TCS Smash haluaa olla aktiivinen suunnannäyttäjä suomalaisessa urheiluseurakentässä ja
kehittää toimintaansa entisestään, jotta jäsenistö - harrastajat ja urheilijat - voivat seurassa
mahdollisimman hyvin. 

Haemme sekä päävalmentajaa että tuntivalmentajaa kaudelle 2022-2023 cheerleadingin
naisten edustusjoukkue Royaliin. Royal koostuu 28 tavoitteellisesta ja motivoituneesta
urheilijasta, jotka harjoittelevat yhdessä määrätietoisesti kohti SM-kilpailuja ja maan
huippua. Joukkueen valmennustiimissä työskentelee kanssasi seuramme cheerleadingin
valmennuspäällikkö sekä tuntivalmentaja/päävalmentaja sekä lisäksi joukkueella on erillinen
fysiikka- ja akrovalmennus. Joukkueen lajiharjoitukset ovat kolme kertaa viikossa. 

Valmentajaa valitessa katsomme eduksi aiemman valmennuskokemuksen edustustasolta,
oman lajikokemuksen sekä kouluttautumisen (lajikoulutukset, muut liikunta-alan
koulutukset). Edellytämme valmentajalta hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta sekä
halua kehittää joukkuetta kohti Suomen kärkeä. 

TCS SMASH ETSII PÄÄ- JA TUNTIVALMENTAJAA

NAISTEN EDUSTUSJOUKKUE ROYALIIN!



Päävalmentajan työtehtävät:
- Vastaa joukkueen toiminnasta ja johtaa valmennustiimiä valmennuspäällikön kanssa

- Suunnittelee valmennuksen ja leirit yhdessä muun valmennustiimin kanssa 
- Osallistuu valmentajakokouksiin, kilpailumatkoille sekä leireille 

- Osallistuu seuran tapahtumiin ja näytöksiin 
- Vastaa urheilijoiden Unelmapolku-keskusteluista 

- Vastaa joukkueen sisäisestä viestinnästä 
- Kouluttautuminen lähiesihenkilön ohjeistuksen mukaisesti 

 
Tuntivalmentajan työtehtävät:

- Valmennusvastuu joukkueessa
- Osallistuu valmennuksen suunnitteluun päävalmentajan/valmennuspäällikön ohjeistuksen

mukaisesti 
- Osallistuu valmentajakokouksiin, näytöksiin ja valmennustiimin tapaamisiin 

- Osallistuu joukkueen kilpailumatkoille ja leireille 
- Kouluttautuminen lähiesihenkilön ohjeistuksen mukaisesti 

TCS Smash tarjoaa valmentajille mahdollisuuden kehittää itseään valmentajana niin lajiliiton
kuin seuran sisäisissä valmentajakoulutuksissa. TCS Smashissa työskentelee yhteensä
kahdeksan täyspäiväistä työntekijää, joten valmennuksesi tukena toimii ammattimaisesti
johdettu urheiluseura. Lisäksi saat tueksesi ammattitaitoisen valmennustiimin sekä seuran
cheerleadingin valmennuspäällikön. 

Tuntivalmentajan palkka maksetaan tuntipalkkana ja päävalmentajien palkka
kuukausipalkkana. Palkka riippuu työkokemuksesta ja koulutuksesta. Työn
aloittamisajankohta sovittavissa syksylle 2022. Tarkistamme kaikilta valmentajilta ennen
työsuhteen solmimista rikostaustaotteen lasten kanssa työskentelyyn sekä
Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -koulutuksen todistuksen. 

Laita vapaamuotoinen hakemus ja CV osoitteeseen huippu-urheilu@tcssmash.fi. Aloitamme
haastattelut mahdollisimman pian. Lisätietoja työstä antaa seuran huippu-urheilupäällikkö
Anna Tuomola (p. 0405510997, s-posti: huippu-urheilu@tcssmash.fi).

 
 


