
Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme urheilutoiminnan vanhimpia ja menestyksekkäimpiä lajiliittoja. Vuonna 1920 
perustetulla liitolla on 500 jäsenseuraa, joissa on 50 000 jäsentä. Liiton jäsenenä on lisäksi 400 hyväksyttyä jäsentallia. 
 
Ratsastajainliiton toiminnan tarkoituksena on ratsastuksen edistäminen Suomessa kuntoliikuntana, kuntoutusmuotona ja 
kilpaurheiluna. Kansainvälisen Ratsastajainliiton jäsenenä liitto mahdollistaa myös kansainvälisen kilpailutoiminnan. Liiton 
toiminnan perusta ovat sen arvot ja Reilun Pelin periaatteet. 

Jäsenseuroissa ja -talleissa tehtävä arvokas työ on koko lajimme harrastamisen ja kilpailemisen perusta. 
 
********************************************************************* 

Haemme joukkoomme innostunutta ja osallistavaa 

Lasten ja nuorten toiminnan koordinaattoria  

Lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori vastaa lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan toteuttamisesta, kehittämisestä ja 

näkyvyydestä hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Lasten ja nuorten toiminnan koordinaattorin tehtäviin 

kuuluvat muun muassa liiton nuorisotoiminnan koordinointi, harrastetoiminnan koulutukset ja kehittäminen, eri ryhmien ja 

aluetoiminnan koordinointi sekä viestintä ja markkinointi. Koordinaattori työskentelee osana seurapalvelutiimiä sekä 

luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.  

Vaatimukset 

Lasten ja nuorten toiminnan koordinaattorin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat vastuullisuus, luotettavuus, joustavuus, sosiaalinen 

herkkyys, motivointi- ja empatiakyky sekä taito hyväksyä erilaisuutta. Koordinaattori tuntee nuorten digitaalisen maailman hyvin ja 

hän hallitsee luovan ja monikanavaisen vuorovaikutuksen. Koordinaattorilla on suunnittelu-, toteutus- ja arviointikykyä erilaisten 

toimintakokonaisuuksien ja palvelujen tuottamisessa. Aikaisempi työkokemus lasten ja nuorten parissa sekä hevosalan tuntemus ja 

monipuoliset taidot katsotaan eduksi. Työhön liittyy myös ilta- ja viikonlopputyötä. Valitulta henkilöltä pyydetään nähtäväksi 

rikosrekisteriote. 

Koulutus ja kielitaito 

Sopivan koulutuspohjan tehtävään antaa esimerkiksi yhteisöpedagogi (AMK) tai nuorisotyöhön suuntautunut sosionomi (AMK). 

Myös muu koulutuspohja mahdollinen. Kielitaito: erinomaiset suulliset ja kirjalliset taidot suomen kielessä. Hyvä englannin ja 

ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. 

Tarjoamme: 

• Mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävän kehittää lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua, harrastaa ja liikkua 

hevosten parissa 

• Vaikuttamisen paikan yhdessä lasten ja nuorten kanssa kasvavan, hienon urheilulajin ja hevosalan tulevaisuuden piirissä 

• Mukavan työyhteisön ja laajan ja osaavan luottamushenkilöverkoston 

• Mahdollisuuden etätyöhön  

Jos haluat olla mukana rakentamassa ratsastusurheilun tulevaisuutta, lähetäthän vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen 

pekka.tormala@ratsastus.fi  Hakuaika tehtävään päättyy 11.11.2018.  Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva. 

Toivomme sinun kertovan hakemuksessasi lyhyesti motivaatiostasi ja osaamisestasi sekä liittävän hakemukseesi CV:n ja 

palkkatoiveen. 

Tiedustelut ja yhteydenotot:  

Ratsastajainliiton toimitusjohtaja Pekka Törmälä, pekka.tormala@ratsastus.fi  puh. 050 423 2636. Yhteydenotot mieluiten arkisin 

klo 08.00-09.00, vaihtoehtoisesti voit myös sopia sähköpostitse sopivan soittoajan. 
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