
 

 
 
 
 
 
Wanted cheerleading ja/tai akrobatia ohjaajan / valmentaja!  

 

 

Naantalin Voimistelijat on 1300 jäsenen monipuolinen harraste- ja kuntoliikuntaseura, joka tuottaa 
laadukkaita liikuntapalveluja kaikille kuntalaisille. Tarjoamme terveyttä edistävää harrasteliikuntaa 
600 aikuiselle ja 700 lapselle ja nuorelle, viikoittaisia liikuntatunteja on noin 100. 
Valmennustoimintaa meillä on joukkuevoimistelussa, cheerleadingissä, telinevoimistelussa sekä 
rytmisessä erityisvoimistelussa. Olemme saavuttaneet Olympiakomitean Tähtiseuratunnuksen 
lasten ja aikuisten toiminnasta. Tällä hetkellä olemme liittymässä SCL:n jäseneksi Voimisteluliiton 
jäsenyyden lisäksi. Seuramme on vakavarainen ja samaan aikaan harrastusmaksumme ovat hyvin 
maltilliset. Meillä on hyvä maine työnantajana, mm. tämän kevään koronatauon aikana säästyimme 
lomautuksilta ja kaikilla halukkailla oli mahdollisuus jatkaa ohjaamista etänä. 

Seurassamme harrastaa tällä hetkellä n. 160 lasta cheerleadingiä (lukujärjestyksessämme 
Cheergym- ja Cheerdancemix-nimikkeillä). Kaudella 2019-2020 harrastepuolella oli cheerleadingiä 
7h/vko ja akrobatiaa 2h/vko, minkä lisäksi seurassa harjoittelee tavoitteellisemmin kaksi cheer-
taitoryhmää sekä akro-ryhmä. Taito-ryhmät harjoittelevat 2x/vko level 2-3 taitoja, tähän mennessä 
yksi ryhmistä on osallistunut kilpailuihin. Tunneilla on käytössä hyvät puitteet ja apunasi toimii 
apuohjaaja. Tarjolla on 1-8 tuntia / vko ja tunnit voivat jakautua yhdelle tai useammalle ohjaajalle. 
Seurassamme pääset halutessasi mukaan kehittämään cheerleading jaostoamme yhdessä 
hallituksen, cheer-vastaavan ja seurakoordinaattorin kanssa. Mahdollisuus on ohjata myös muita 
tunteja näiden lisäksi eli työnkuva räätälöidään sopivien henkilöiden kanssa. Perustamme on siis 
kunnossa eli tarvitaan vain sinut, timanttinen ohjaaja, mukaan toimintaan! 
 
Hakijoilta vaaditaan cheerleadingin ohjauskokemusta sekä -koulutusta. Hakijan on oltava täysi-
ikäinen. Toivomme sinulta ahkeraa ja kannustavaa otetta ohjaustyöhön sekä oma-aloitteellisuutta, 
vastuunottokykyä ja yhteistyökykyä sekä harrastajien, vanhempien kuin seuratoimijoiden kanssa. 
Tuntipalkka määräytyy kokemuksen ja koulutuksen mukaan, palkkatasomme on hyvin 
kilpailukykyinen.  
 
Tehtävään valitun tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote. 
 
Tarjoamme ohjaajillemme koulutusta, mahdollisuutta vaikuttaa omiin työaikoihin ja tuntisisältöihin, 
vapaan pääsyn muille tunneillemme sekä mahdollisuuden osallistua cheerleading -toiminnan 
kehittämiseen seurassamme. 
  
Työ alkaa elo-syyskuun 2020 vaihteessa. Syksyn aikataulut ovat suunnitteilla eli olethan pikaisesti 
yhteydessä, olet sitten kiinnostunut yhdestä tunnista tai isommasta kokonaisuudesta. Valinnan 
teemme välittömästi oikean henkilön löydyttyä! 
 
 
Lisätietoja annan mielelläni, ethän epäröi kysellä lisää! 
toimisto@nvo.fi tai 044 3053395 / seurakoordinaattori Erna Kasterinne 
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