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Mikko Huhtanen

PJ Budokwai Ry, PJ Budokwai Taekwondo jaosto, PJ VK Taekwondo..  
Budokwaissa vuodesta -94 vapaaehtoisen hommia, -14 PJ hommia. 
Aikaisemmin myös koripallon parissa 80-luvulla kaikenlaista hommaa
Surullisen hauska tarina portsari hommista ja mustasta silmästä
Kauppiaana vuodesta -99, 90-luvulla myös portsari hommia opiskelun 
ohella



Budokwai Ry

Taekwondo, Budokwai Taekwondo TURKU
Jäseniä taekwondossa on noin 450hlö + karate noin 150hlö
Meillä on yksi, mutta sitäkin tärkeämpi työntekijä Roosa Närhi
Seuran logot: Taekwondo logo, Salimme logo ja Karaten logo



Anne Kempas
Liikuntaseura Vihti-Gym ry, puheenjohtaja, 10. kausi

Tulin johtokuntaan v. 2007 ja vastasin aluksi lasten harrasteryhmistä

Aloitin voimistelun silloisessa Vihdin Naisvoimistelijoissa v. 1976. Palasin seuraan 
Sun Svoli –tapahtuman myötä v. 2006 aluksi voimistelijana. Seuraavana vuonna 
aloitin johtokunnassa. Omat tyttäreni ovat kilpailleet joukkuevoimistelussa ja 
johtokuntatyöskentely alkoi rakkaudesta lajiin. Se on antanut paljon; antoisia 
vuosia, uuden oppimista ja verkostoitumista. Vienyt myös todella paljon aikaa.
Apulaistuottaja



Liikuntaseura Vihti-Gym ry

Voimistelu ja cheerleading, Vihti
Seurassa on noin 800 jäsentä
Seurassa ei vielä ole päätoimisia työntekijöitä, suunnitelmissa kyllä







Jouni Lind
- Hallituksen jäsen ja valmentaja. Olin myös 7 v puheenjohtajana.

- Valmensin yhden kierroksen tyttöjä E-tytöistä A-tyttöihin ja olen aloittanut toisen kierroksen 
poikien kanssa F:stä, tällä hetkellä E-pojat. 

- Toimin myös pari vuotta Etelä-Suomen lentopalloalueen puheenjohtajana sekä 4 vuotta

Lentopalloliiton liittovaltuustossa.

Tulin mukaan toimintaan tuodessani omat lapset mukaan lentopalloharrastukseen. Itsellä 
lentopallotausta.

EU-erityisasiantuntija, Valtioneuvoston kanslia.
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Suomen suurimpia juniorilentopalloseuroja: yli 30 
joukkuetta sarjoissa, n 50 vapaaehtoisvalmentajaa, n. 300 
pelaajaa
Tarjoaa lentopallopolun 3-vuotiaasta täysi-ikäisyyteen
Toimii kilpailuryhmiä E-A-juniorit, 1-2-sarja sekä 
harrastusryhmiä (15-18 tytöt, 15-18 v pojat, 11-14 v LPK)
Edustusjoukkue PuMa 1 pelaa naisten 1-sarjaa. Akatemia-
yhteistyö.
Tähti -seura
Yhteistyössä kaupungin sekä VanLen kanssa matalan 
kynnyksen ryhmien (Easy Sport) järjestämisessä ja 
lajimarkkinoinnissa. Palkattu työntekijä: Jyrki Nurminen. 
Meidän valkku –hanke: Vapaaehtoisvalmennukseen 
perustuva laatuvalmennus, valmennusopas, 
digiharjoitepankki, mobiililiittymä pelaajille



TOMMI PULKKINEN

SEURATOIMINTAAN 1989, 
PÄÄTOIMINEN 1996 alkaen
URHEILUTOIMENJOHTAJA 

VALMENTAJA



OULUN UINTI 1906

1700 jäsentä ja 1000 viikoittain 
toiminnassa mukana olevaa
Viisi päätoimista-, kaksi osa-

aikaista- ja 80 tuntityöntekijää



Erika Svahn

Harrastepäällikkö, vastaan seuran harrastetoiminnasta, varusteasioista 
sekä lajiesittelytoiminnasta
SB Vantaassa toiminnassa mukana ensiksi pelaajana vuodesta 2004 ja 
ohjaajana sekä valmentajana 2007 alkaen. 2010 seura työllisti minut 
ensiksi Sportti työllistää-tuella ja 2011 opiskelin oppisopimuksella 
Liikunnan Ammattitutkinnon. Syksynä 2017 alkoi merkonomiopinnot 
Markkinointi-instituutissa, tuttuun tapaan oppisopimuksella.



SB Vantaa 

Salibandy, toimipaikkana Vantaa 
Jäseniä on n 1200 henkilöä, josta n 800 lisenssin hankkineita 
kilpapelaajia sekä n 400 harrastetoimintaan osallistuvia lapsia, nuoria 
tai aikusia.
SB Vantaalla on 3 päätoimista työntekijää, 2 valmennuspäällikköä sekä 
harrastepäällikkö.
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