Vapaaehtoistyöpiste
Urheiluseura tarvitsee vapaaehtoisia tekijöitä, jotta hommat seurassa rullaa ja harrastamisen
maksut pysyvät kurissa. Tervetuloa tutustumaan tehtäviin, pieniin ja isompiin, jotka kaipaavat
tekijää.
Jos olet huomannut seuran toiminnassa asian, joka kaipaa parannusta ja sinulla olisi siihen
intoa ja ideoita, olet tervetullut mukaan tekemään parempaa seuraa myös omien ideoidesi
pohjalta.
Jos kuitenkin jokin tässä jo esitelty homma herättää kiinnostuksesi, hallituksen jäsenistä Riikka
ja Karkki päivystävät ja osaavat kertoa tehtävästä lisää.
Kaikki apu on
tervetullutta!

Ovenavausten koordinointi
Seuran järjestämät kurssit pyörivät viikonloppuisin uimahallien
aukioloaikojen ulkopuolella, jolloin kaupunki on velvoittanut
seuran järjestämään uimahallin ovien avauksen kurssilaisille.
Seurassamme ovien avauksia ovat hoitaneet uimarien
vanhemmat vapaaehtoistyönä. Kurssien järjestäminen
mahdollistaa muutaman päätoimisen työntekijän palkkaamisen
seuraan.
Haemme henkilöä, joka pitää huolen että viikonloppujen
ovenavausvuorot toimivat ja paikalla on vapaaehtoinen oven
avaaja.
Tehtävään kuuluu:
 ovenavausvuoroista tiedottaminen uimarien vanhemmille
 varauskalenterin täyttymisen seuranta sekä
muistutusviestien lähetys tarvittaessa
Aikaa tehtävään kuluu:
 Arvio max. 1 h/viikko
 Tehtävää sitoutuu hoitamaan syyskauden ajan

Lisätietoja:
Kursseista vastaava hallituksen jäsen, vpj
Sanna Boginski
sanna.boginski@vanders.fi

Kisajärjestelytiimiläisiä (4 hlö)
Seura järjestää 2016-2017 kauden aikana neljät omat kilpailut,
joissa on käytössä sähköinen ajanotto. Yhdet kilpailut järjestetään
syyskaudella ja kolmet kilpailut kevätkudella. Omien kisojen
järjestämisestä syntyvä tuotto kattaa omien uimariemme
osallistumismaksut muiden seurojen järjestämiin kilpailuihin.
Omia kisoja järjestämällä voimme siis pitää harrastusmaksut
kohtuullisina.
Haussa on useamman ihmisen tiimi (esim. 4 hlö), joka perehtyy
kisaohjelmistojen käyttöön, ajanottolaitteiston asentamiseen ja
käyttöön kilpailujen aikana.
Tehtävään kuuluu:
 kouluttautuminen tehtävään (seura kouluttaa tehtävään
erikseen ja kisajakson aikana)
 ajanottolaitteistojen asennus, käyttö ja purku kilpailuissa (14 kisaa kaudella 2016-2017)
Aikaa tehtävään kuluu:
 Koulutus 4 h
 n. 5 h/kisajakso

Lisätietoja
Kisajärjestelyistä vastaava hallituksen jäsen
Stefan Westerberg
stefan.westerberg@vanders.fi

Kurssimateriaalin kääntäminen englanti ja venäjä
(1-10 hlö)
Seuran kurssitoimintaan osallistuu paljon ihmisiä, joiden kotikieli
ei ole suomi. Haluaisimme entisestään madaltaa tällaisten
ihmisten osallistumista seuran kursseille tarjoamalla tietoa
kursseista englannin ja venäjän kielillä. Onko sinulla siis kielet
hallussa ja muutama ilta aikaa paneutua käännöstyöhön?
Käännöstä kaipaavat dokumentit
 kurssien peruskäytännöistä ja peruutusperiaatteista kertovat
tekstit
 vauvauinti-info perheille
 blogitekstit
Aikaa tehtävään kuluu:
 n. 30 min – 2 h / käännöstyö (riippuen laajuudesta ja voit
itse valita montako käännöstyötä ottaisit – pienestäkin
määrästä on apu)
Lisätietoja
Kursseista vastaava hallituksen jäsen, vpj
Sanna Boginski
sanna.boginski@vanders.fi

Some-vastaava tiedotukseen
Oletko vikkelä kirjoittamaan päivityksiä sosiaalisen median
kanaviin ja liikutko usein halleilla ja muissa tapahtumissa
älypuhelin kourassa. Seura on mukana Instagramissa ja
Facebookissa sekä päivitämme aktiivisesti myös nettisivuja.
Näiden kanavien kautta olisi hyvä aika-ajoin hehkuttaa
kisamenestystä tai muuten vaan laittaa kuvia uimaseuran
puuhakkaasta arjesta.
Tehtävään kuuluu:
 Pitää huolta että, some-kanavat pysyvät aktiivisina
 Olla mukana pohtimassa seuran tiedotustrategiaa
 Koordinoida some-kanavien käyttöä ja kannustaa someuutisointiin seuran sisällä
Aikaa tehtävään kuluu:
 n. 2-3 h/kk
 tehtävä kestää vuoden vaihteeseen 2017/2018

Lisätietoja
Seuran varapuheenjohtaja
Sanna Boginski
sanna.boginski@vanders.fi

Kuvapankin kokoaja
Seuran viestinnässä käytetään itse kerrytetyn kuvapankin kuvia,
joista monet on jo useampaan otteeseen somessa ja nettisivuilla
pyörineet. Jos liikuskelet uimahalleilla ja tapahtumissa usein
kameran kanssa, voisit olla oikea henkilö kartuttamaan
kuvapankkiimme lisää kuvia, jotka sopivat käytettäväksi seuran
viestinnässä.
Tehtävään kuuluu:
 Kuvien ottaminen ja lataaminen jaettuun kansioon
Aikaa tehtävään kuluu:
 n. 4 h
 kuvien kerryttäminen tulisi hoitaa syyskauden aikana

Lisätietoja
Seuran varapuheenjohtaja
Sanna Boginski
sanna.boginski@vanders.fi

Arpajaisten järjestäminen kilpailujen yhteyteen
(1-2 hlö)
Arpajaisten pitäminen on oiva keino kerryttää hieman seuran
kassaa omien kisojen yhteydessä. Valitettavan usein tämä
mahdollisuus jää kuitenkin hyödyntämättä muiden
järjestelykiireiden keskellä. Olisiko sinulla kiinnostusta toimia
seuraavan vuoden aikana ihmisenä, jonka myötävaikutuksella
arpajaiset tai kenties jokin muu varainkeruutempaus saataisin
kisojen yhteydessä vietyä läpi?
Seuralla on kaudella 2016/2017 neljät kilpailut, joista ainakin
muutamiin olisi hyvä saada arpajaiset pystyyn. Arvan myynti on
myös oiva paikka ottaa uusia vanhempia mukaan
kisajärjestelyihin, jos varsinaiset toimitsijatehtävät tuntuvat
vieraalta.
Tehtävään kuuluu:





Arpajaispalkintojen tarpeesta tiedottaminen seuralaisille
Palkintojen keruun järjestäminen
Palkintojen lajittelu ennen tapahtumaa
Aprojen myynnin organisointi (itse ei tarvitse välttämättä
olla aina paikalla)

Aikaa tehtävään kuluu:
 n. 5 h ennen kilpailuja + 5 h kilpailijen aikana

Tempauksista ja tapahtumista vastaava hallituksen jäsen
Jenni Rahikainen
jenni.rahikainen@vanders.fi

Joulujuhlan järjestelytiimi (2 hlö)
Onko sinulla idea, miten seuran joulujuhlasta saisi rakennettua
mieleenpainuvan ja pidetyn tapahtuman, johon kaikki
ehdottomasti haluavat tulla paikalle. Tule Jennin kanssa
ideoimaan ja toteuttamaan parasta joulujuhlaa ikinä.
Tehtävään kuuluu:
 Tapahtuman ideointiin ja toteuttamiseen osallistuminen
Aikaa tehtävään kuluu:
 n. 10 h

Lisätietoja:
Tempauksista ja tapahtumista vastaava hallituksen jäsen
Jenni Rahikainen
jenni.rahikainen@vanders.fi

Siivousapuri seuran toimistolle (2 hlö)
Pidätkö tavaroiden järjestelystä ja toimivien säilytysratkaisujen
ideoinnista? Seuran toimisto, eli tuttavallisemmin pommari
osoitteessa Patotie 2 kaipaa edellisen muuton jäljiltä kohennusta.
Tilassa säilytetään seuran kisajärjestelyissä tarvittavaa välineistöä
sekä kaikenlaista tarpeellista ja tarpeetonta.
Ilmoittaudu vapaaehtoiseen talkooporukkaan, joka yhdessä
seurasihteeri Tildan kanssa laittaa paikat ojennukseen ja tekee
tilasta ehkä himpun verran viihtyisämmän.
Porukassa olisi hyvä olla mukana joku kisakamppeiden päälle
ymmärtävä henkilö, jotta mitään kisojen kannalta tarpeellista ei
tule nakattua menemään :D

Tehtävään kuuluu:
 siivoustalkoisiin osallistuminen
Aikaa tehtävään kuluu:
 n. 4-5 h

Lisätietoja:
Seurasihteeri
Tilda Litukka
kurssit@vanders.fi

Nettisivukoodari
Oletko haka tietokoneiden kanssa? Osaatko tehdä mobiilisivut?
Seuran nykyiset nettisivut tarvitsevat uutta ilmettä sekä
mobiilisivuja, joilta olisi helpompi käyttää mm. kännykällä.
Työskentely tapahtuisi itsenäisesti sopien hallituksesta vastaavan
henkilön kanssa miten toimitaan (ja mitä ylipäätään mahdollista
tehdä). Seuran nettisivut toimivat wordpress –alustalla, joten
hyvä osaaminen siitä on tarpeen.

Tehtävään kuuluu:
 Mobiilisivujen tekeminen
 Nykyisten nettisivujen ilmeen kohottaminen (esim.
mahdolliset bannerien vaihtamiset yms. visuaalisemmat
tehosteet)
Aikaa tehtävään kuluu:
 n. 20 – 40 h, työ sijoittuisi syys- ja kevätkaudelle tasaisesti
riippuen siitä, miten projektin kanssa pystytään etenemään

Lisätietoja
Seuran varapuheenjohtaja
Sanna Boginski
sanna.boginski@vanders.fi

Markkinoinnin kenttäkoordinaattori (20 hlö)
Liikutko tai asutko Vantaalla, Espoossa tai Helsingissa paikassa,
jonka lähialueen markkinoinnista voisit huolehtia? Seuran
toiminta nojaa vahvasti kurssitoimintaan ja tätä varten
tarvitsemme näkyvyyttä eri paikoissa. Markkinointipaikkoja ovat
erilaiset ilmoitustaulut neuvoloissa, kouluissa, kirjastoissa,
leikkipuistoissa, harjoituspaikoissa, uimahalleissa jne.
Tarkoituksena on vastata pienestä osasta oman alueen
”markkinointipaikasta”
Tehtävään kuuluu:
 Mainosten vieminen sovittuihin paikkoihin ja niiden
tarkistaminen säännöllisesti (ja mahdollinen uusiminen)
Aikaa tehtävään kuluu:
 n. 1 h / kk, työ sijoittuisi tasaisesti koko syyskauden ajan ja
sen voi hoitaa hyvin esim. piipahtaessa kirjastossa tms.

Lisätietoja
Seuran varapuheenjohtaja
Sanna Boginski
sanna.boginski@vanders.fi

Seurasihteeri
Tilda Litukka
kurssit@vanders.fi

