
Tyttö- ja naisfutistyöryhmä 12.2.2023 
 
REKRYTOINTI-ILMOITUS 
  

Valmennuspäällikkö (tytöt ja naiset) 
 
PPJ on Suomen kolmanneksi suurin jalkapalloseura, jonka visiona on tarjota 
laadukasta futista hyvällä fiiliksellä. Tarjoamme kaikille mahdollisuuden jalkapallon 
harrastamiseen Etelä-Helsingissä.  
 
Etsimme nyt joukkoomme visionääristä valmennuspäällikköä kehittämään 
tyttöjen ja naisten jalkapalloa.    
 
Toimenkuvaasi kuuluu:  

• Tyttöjen ja naisten jalkapallon strategian laatiminen sekä sen jalkauttaminen  
▪ Joukkueiden valmentajien rekrytointi ja mentorointi  
▪ Valmentamiseen osallistuminen (erikseen sovittavat joukkueet) ja yhteistyön 

kehittäminen yli joukkuerajojen   
▪ Tapahtumat, koulutukset, taito- ja kykykouluvalmennuksen organisointi (mm. 

Helmariliiga, Girls’ Cup) 
 
Edellytämme:  

▪ Visionääristä ja vahvaa kehittämistahtoa 
▪ Kokemusta ja näyttöä tuloksellisesta strategisesta ja pitkäjänteisestä 

kehittämistyöstä  
▪ Organisointikykyä, itseohjautuvuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaitoja sekä kokemusta valmennuksesta  

Lajitaidolliset ja muut tehtävän kannalta relevantit koulutukset katsotaan hakijalle 
eduksi (UEFA ja muut valmentajatutkinnot, liikunta-ala, kasvatustiede tai muu 
vastaava). 

Tarjoamme: 

▪ Mahdollisuuden kehittää Suomen kolmanneksi suurimman jalkapalloseuran 
tyttöjen ja naisten jalkapalloa 

▪ Erinomaisen toimintaympäristön ja huippuluokan olosuhteet Helsingin 
sydämessä 

▪ Mahdollisuuden vaikuttaa, verkostoitua ja nähdä oman työn tuloksia 
Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa Paula Enström paula@ppj.fi puh. 

040 069 1555 ja Niko Rajala niko@ppj.fi puh. 045 253 4774.  

Lähetä meille hakemus palkkatoivomuksineen viimeistään 10.3. osoitteeseen 

paula@ppj.fi  
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TOIMENKUVA 
 
VALMENTAJAPÄÄLLIKKÖ (tytöt ja naiset)  
Perustuu hallituksen 21.2.2023 käsittelemään toimenkuvaluonnokseen ja 
työryhmän valmisteluun.  
 
1 Tyttöjen ja naisten jalkapallon strategian laatiminen sekä sen jalkauttaminen   

▪ Tyttöjen ja naisten jalkapallon strategian laatiminen, toiminta- ja 
kehittämissuunnitelma sekä niiden johtaminen käytäntöön 

▪ PPJ:n tyttöfutisbrändin vahvistaminen  
 

2 Joukkueiden valmentajien rekrytointi ja mentorointi  
▪ Valmentajakoulutukset ja -palaverit tyttö- ja naisjoukkueiden valmentajille, 

valmennustuki 
 

3 Valmentamiseen osallistuminen (erikseen sovittavat joukkueet) ja yhteistyön 
kehittäminen yli joukkuerajojen   

▪ Valmentaminen (kenttätyön fokuksessa ovat 12-15 vuotiaat, mahdollisesti 
myös 10-14 vuotiaat, ja sen jälkeen, miten aika riittää B-tytöt jne. 

▪ Taito- ja Kykykoulujen organisointi, aamutreenien valmennus 
▪ Yhteistyön rakentaminen poikapuolen kanssa 

 
4 Tapahtumat, koulutukset, taito- ja kykykouluvalmennuksen organisointi (mm. 
Helmariliiga, Girls’ Cup) 

▪ Helmari-tapahtumat (valmentajana), Girls Cup tapahtuman johtaminen, 
edustaminen tärkeillä jalkapallofoorumeilla mukaan lukien mahd. Palloliiton 
työryhmissä vaikuttaminen 

 

 


