
 

 

 

 

 

 

                3.11.2022  

 

Tarjouspyyntö osa-aikaisen toiminnanjohtajan tehtävän 
hoitamisesta   

 

 

Suomen Curlingliitto Ry pyytää tarjousta yhdistyksen toiminnanjohtajan toimenkuvan sekä erikseen 

määriteltyjen hallintopalveluiden hoitamisesta, toimeksiantopohjaisena ostopalveluna, ajalla 

1.12.2022 - 30.04.2024. Tarjouksen voi tehdä tmi, yhdistys tai yritys. Toimenkuva ei ole työsuhde.  

 

Toiminnanjohtajan keskeiset tehtävät 

 

Yhteistyö liiton sidosryhmien kanssa, mm. kansainvälinen liitto (WCF) ja Olympiakomitea, sekä 

näihin liittyvät hakemukset ja raportointi.  

Hallinnolliset perustehtävät, kuten myynti- ja ostolaskujen käsittely, maksuliikenteen hoitaminen, 

talousraportit hallitukselle, viranomaisasioiden hoito ja tilinpäätösten valmistelu. Varsinainen 

kirjanpito on ulkoistettu tilitoimistoon, eikä kuulu tehtäviin.   

Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen postiliikennettä ja kirjeenvaihtoa sekä osallistuu yhdistyksen 

viestintään ja tiedottamiseen, keskeisinä tehtävinä mm. tiedotteet ja uutiset (www, facebook, 

lnstagram, sposti, media). 

Toiminnanjohtaja on mukana seuratoiminnan koordinoinnissa ja tukitehtävissä sekä koordinoi ja 

ylläpitää SuomiSportin ja liiton jäsenrekistereitä. Hän myös avustaa kilpailuasioissa tarvittaessa.  

Toiminnanjohtaja edustaa yhdistystä itsenäisesti hallituksen ohjauksessa, yhdistyksen strategian ja 

toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminnanjohtaja osallistuu liiton hallituksen kokouksiin ja hoitaa 

niihin liittyvät valmistelut ja tukityöt.   

Toiminnanjohtaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä liiton huippu-urheilukoordinaattorin sekä 

jäsenseurojen edustajien kanssa. Lisäksi toiminnanjohtajan tulee koordinoida, avustaa ja delegoida 

tehtäviä erilaisille työryhmille ja valiokunnille, ja perehdyttää liiton toimintaan mukaan tulevia 

toimijoita.  

*Lisäksi liiton kanssa erikseen sovittavat kertaluontoiset työtehtävät, joiden laskutus toteutuneiden 

työtuntien mukaan.  

 

 

 

   



Arvio työajasta ja sen jakautumisesta   

 

Hallituksen käsityksen mukaan toiminnanjohtajan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää 

noin 2,5 henkilötyöpäivän viikkopanosta eli noin 70-80h/kk. Kesäkaudella eli aktiivisen pelikauden 

ulkopuolella työtehtävät ja tunnit jäävät vähäisemmiksi, joten em. tuntimääriä on pidettävä suuntaa 

antavina.    

Tehtävään liittyy matkustamista seura-/kilpailupaikkakunnille. 

  

Ehdot   
 

● Tarjoajan yhteisötunnus on mainittava tarjouksessa   
● Tarjouksen tulee sisältää tuntihinta toiminnanjohtajan ja hallintopalveluiden tehtävien hoitamisesta 

kaikkine kuluineen   
● Sopimus sisältää kaikki edellä mainitut tehtävät sekä muut mahdolliset toimenkuvaan selkeästi liittyvät 

työt ilman erillisveloitusta. Matkakulut korvataan Curlingliiton ohjeen mukaan.   
● Tarjotut palvelut tuotetaan palveluntarjoajan omissa tiloissa ja omilla laitteilla, ellei toisin sovita.   
● Suomen Curlingliitto ry käyttää tarjoajan postiosoitetta yhdistyksen postiliikennettä varten.   
● Toiminnanjohtaja sitoutuu yhdistyksen käytettäväksi sovittuna aikoina ja yhdistyksen tapahtumien   

aikana.   
 

Tarjous tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen:  tahtinen.tero@gmail.com  20.11.2022  mennessä. 

Kuittausviesti saapuneesta tarjouksesta lähetetään.  

 

Lisätiedot ja yhteydenotot:  

Hallituksen puheenjohtaja Tero Tähtinen, 0400-482347, tahtinen.tero@gmail.com
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