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Jyväskylän Komeetat ry on 2010 perustettu kasvava jyväskyläläinen jalkapalloseura. Toiminnassamme on 
mukana poikien ikäkausijoukkueita kaikissa ikäluokissa. Seurassa on lisäksi käynnistetty tyttöfutistoiminta ja 
tällä hetkellä toiminnassa on kaksi tyttöjen ikäkausijoukkuetta. Seuran Edustusjoukkue on kehittynyt vuosi 
vuodelta ja haastaa tulevalla kaudella perinteisiä seuroja jo miesten Kakkosessa. Seurassa toimii lisäksi miesten 
joukkueet Vitosessa ja Kutosessa. Kesäkaudella tarjoamme mahdollisuuden jalkapalloharrastukseen perheen 
pienimmille pelaajille korttelitoiminnan kautta. Elokuussa järjestämme vuosittain valtakunnallisen Comets Cup 
-junioriturnauksen, josta on kasvanut Keski-Suomen suurin poikaturnaus. Lisenssipelaajiemme määrä on noin 
500 pelaajaa. Seuramme erityinen ylpeyden aihe on 2017 valmistunut oma kotikenttämme Comets’ Park 
seuran tiloineen Kotalammen liikuntapuistossa. Yhdessä tekeminen ja kaikkien mukaan ottaminen 
jalkapalloharrastukseen ovat keskeisiä arvojamme. 

Meillä on sinulle hieno tilaisuus merkitykselliseen ja näkyvään työhön kehittyvässä seurayhteisössä. Tällä 
hetkellä seurassamme on kaksi päätoimista ja kolme osa-aikaista työntekijää, jotka vastaavat 
jalkapallotoiminnan ja -valmennuksen kehittämisestä. Tukeaksemme heidän työtään ja kehittääksemme 
seuraamme edelleen haemme nyt  

TOIMINNANJOHTAJAA 

Sinun toivoisimme olevan sloganimme mukaan ”Tähtiainesta!”. Tämä syntyy Komeettahenkisyydestä ja 
seuran strategian sisäistämisestä. Olet oma-aloitteinen, toimeen tarttuva ja osaat priorisoida 
ajankäyttöäsi työruuhkassakin. Sinulla on myös hyvät vuorovaikutustaidot sekä suullisesti että kirjallisesti. 
Aikaisempi vastaava kokemus ja jalkapallon lajituntemus ovat eduksi, mutta ne eivät ole tehtävän 
vaatimus. 

Toimit läheisessä yhteistyössä seuran muiden työntekijöiden ja hallituksen jäsenten kanssa. Keskeinen 
tavoitteesi on organisoida seuran arkipäivän johtaminen tukemaan saumattomasti seuran ydintoimintaa 
pienten lasten liikuttamisesta aikuisten edustusurheiluun saakka. Tärkeitä mittareita työssä 
onnistumisessa ovat mm. seuran pelaajien ja toimihenkilöiden lukumäärän kasvu, henkilöstön 
viihtyminen ja asetetuissa aikatauluissa pysyminen. 

Toiminnanjohtajan tehtävät ovat: 

• henkilöstöjohtaminen (seuran työntekijät ja vapaaehtoistoimijat) 

• päivittäisen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen 

• taloushallinto erikseen sovittavien tehtävien osalta (esim. myynti- ja ostolaskutus) 

• yhteistyö seuran hallituksen kanssa, kokousten valmistelu ja koollekutsuja 

• seuran tapahtumien ja projektien suunnittelu ja johtaminen 
  

https://www.komeetat.fi/28657
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• avustus- ja tukihakemusten valmistelu ja laatiminen 

• verkostoyhteistyö (naapuriseurat, Jyväskylän kaupunki, Palloliitto, yhteistyökumppanit) 

• ohjausdokumenttien päivittäminen 

• vapaaehtoistoimijoiden perehdyttäminen 
 

Edellytämme: 

• kokemusta esimies- ja kehittämistyöstä 

• kokemusta vastuullisesta talousjohtamisesta ja hallinnosta 

• sopivaa koulutusta ja katsomme valmentajakoulutuksen eduksi 

• organisointikykyä ja itseohjautuvuutta 

• erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja hyvät sosiaaliset valmiudet 

• mahdollisuutta työskennellä tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin 

• hyvää suomen kielen taitoa (puhe ja kirjoitus), englannin taito katsotaan eduksi 

• tietoteknisiä taitoja (Office ja sähköiset asiointijärjestelmät) 
 

Arvostamme: 

• kokemusta toimimisesta yhdessä tai useammassa jalkapalloseurassa 

• kokemusta viestinnästä ja markkinoinnista 

• jalkapalloseuran toimintaympäristön tuntemusta 

• joustavuutta 
 

Toiminnanjohtajan työ voi alkaa 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan ja tehtävä voi olla osa-aikainen tai 
kokopäiväinen. Tehtävä täytetään heti sopivan hakijan löytyessä. 

Mikäli kiinnostuksesi heräsi, niin lähetäthän vapaamuotoisen hakemuksesi liitteineen ja 
palkkatoiveineen 13.12.2021 mennessä osoitteella Jyväskylän Komeetat hallitus/Ilkka Laakso, 
imlaakso@gmail.com. Hakemukseen voi liittää myös suosittelijoiden nimiä yhteystietoineen. 

Lisätietoja: pj. Ilkka Laakso 040 861 5022 ja talouspäällikkö Matti Seppä 040 5949645. 
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