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Espoon Hiihtoseura ry hakee toiminnanjohtajaa – hakuaika päättyy 21.8.2022 
 
Espoon Hiihtoseura (EHS) on vuonna 1980 perustettu ja Espoossa toimiva maastohiihdon erikoisseura, 
jossa on lähes 500 jäsentä. Seura järjestää ympäri vuoden lapsille ja aikuisille hiihdon harrastus- ja kil-
pailutoimintaa sekä erilaisia hiihtotapahtumia. Seura tuottaa myös hiihtopalveluita kaupunkilaisille, 
koululaisille ja yrityksille. Tällaisia ovat hiihtokoulut, tekniikkakurssit ja voitelupalvelu. 

 
EHS oli kauden 2021–22 Suomen Hiihtoliiton seuraluokittelun ykkönen. Lisäksi seura on ollut paras ju-
niorisoseura vuodesta 2018 lähtien. Menestys seuraluokittelussa kuvaa hyvin seuran monipuolista ja 
laaja-alaista toimintaa. EHS on ollut vuodesta 2017 alkaen Suomen Olympiakomitean Tähtiseura “Lapset 
ja nuoret” -osa-alueella, mikä on osoitus seuratoiminnan laadusta sekä seuran halusta ja kyvystä kehit-
tää jatkuvasti toimintaansa tavoitteiden mukaisesti. 

 
Espoon Hiihtoseura ry hakee osa-aikaista toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhtee-
seen vahvistamaan seuran operatiivisen toiminnan johtamista, kehittämistä ja hallintoa. Kyseessä on 
uusi tehtävä seurassa. Haluatko sinä olla mukana osana menestyvää ja kehittyvää hiihtoseuraa? 

 
Seuran toiminnanjohtajan tehtäviin yhteistyössä johtokunnan ja muiden toimijoiden kanssa kuuluu 

• Seuratoiminnan johtaminen, organisointi ja kehittäminen 

• Seuratyön ja tapahtumien koordinointi 

• Viestinnän ja markkinoinnin sekä yhteistyökumppaneiden ja muun varainhankinnan kehittäminen 
ja toteuttaminen 

• Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen sekä brändin vahvistaminen 

• Valmennuksen koordinointi  

• Johtokunnan kokousten ja vuosikokouksen sihteerinä toimiminen sekä omiin vastuualueisiinsa 
kuuluvien asioiden esittely kokouksissa ja tehtyjen päätösten toimeenpano 

• Vahva rooli NSM2024 kisojen järjestämisessä 
 

Toimenkuvaa on mahdollista muokata valitun henkilön taustan ja osaamisen perusteella. Toiminnan-
johtaja on suoranaisessa vastuussa tehtävistään seuran johtokunnalle, joka tukee toiminnanjohtajan 
operatiivista johtamista, seuratoiminnan kehittämistä ja muuta toimintaa. Toiminnanjohtajan esihenki-
lönä toimii seuran puheenjohtaja. 
 
 
Odotamme tulevalta toiminnanjohtajalta 
     
- Intohimoa uudistaa espoolaista maastohiihtoa ja halua kehittää myös omaa osaamistasi jatkuvasti 
- Kiinnostusta ja ymmärrystä seuratoiminnan kehittämisestä 
- Kykyä itsenäiseen työskentelyyn 
- Soveltuvaa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa tai muuten hankittua vastaavaa pätevyyttä  
- Ymmärrystä kilpaurheilun ja harrasteliikunnan kokonaisuudesta 
- Sujuvia esiintymis- ja raportointitaitoja sekä innostavaa ja vastuullista työotetta 
- Toimeenpano-, organisointi- ja yhteistyökykyjä sekä hyviä  johtamis- ja vuorovaikutustaitoja 
- Kehittämishakuisuutta ja joustavuutta sekä aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta 



 

 

 
Arvostamme ja katsomme eduksi toiminnanjohtajalta 
- Näyttöjä seuratoiminnasta ja sen kehittämisestä 
- Ymmärrystä suomalaisesta urheilu- ja liikuntajärjestelmästä sekä sen verkostojen tuntemisesta 
- Osaamista ja ymmärrystä yhdistyksen talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä 

varainhankinnasta ja sen kehittämisestä 
- Tapahtumien, kilpailujen ja liikuntapalveluiden järjestämis- ja kehittämisosaamista 
- Kokemusta urheiluseuran talouden hoitamisesta ja tilinpäätösprosessista sekä viestinnän ja 

markkinoinnin kehittämisestä 
- Järjestötoimintaosaamista ja kokemusta johtokunta- tai hallitustyöskentelystä 
 
Tarjoamme monipuolisen, haastavan ja mielenkiintoisen työn maastohiihdon ja seuratoiminnan yti-
messä. Tehtävässä pääsee johtamaan ja kehittämään suuren, laadukkaan ja menestyneen suomalaisen 
hiihtoseuran toimintaa yhteistoiminnassa erilaisten toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Espoon kau-
punki on tunnettu hyvien hiihto-olosuhteiden luomisessa ja sujuvasta yhteistyöstä. 
 
Toiminnanjohtajalla on käytettävissään seuran toimisto Espoon Mankkaalla, mutta tehtävää pystyy hoi-
tamaan pitkälti myös etätyönä. Työ sisältää jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä. Valitun henkilön on 
suunniteltu aloittavan tehtävässään mahdollisimman pian, mutta sopiva aloitusajankohta sovitaan erik-
seen. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. 
 
Tehtävää koskevat hakemukset ja ansioluettelo palkkatoiveineen tulee lähettää sähköpostilla 21.8.2022 
mennessä Espoon Hiihtoseuran puheenjohtaja Patrik Ehrnroothille (patrik.ehrnrooth@gmail.com / puh. 
050 5060732), joka antaa tarvittaessa myös lisätietoja tehtävästä. 
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