
Suomen Ratsastajainliitto ry hakee 

 

Hallinto- ja kehityspäällikköä  

 

Tule rakentamaan työyhteisöämme sekä ratsastusurheilun ja -harrastuksen kestävää tulevaisuutta ja 

strategiaa. Haemme joukkoomme hallinto- ja kehityspäällikköä vakituiseen työsuhteeseen. 

Tule Suomen Ratsastajainliittoon kehittämään kansallisesti merkittävän lajiliiton kokonaistoimintaa lujalle 

menestyspolulle kohti tulevaisuutta. Samalla otat vastuuta liiton hallinnon, talouden ja henkilöstöhallinnon 

tehtäväkentistä toimiston johtoryhmässä. 

Pääset mukaan kehittämään henkilöstön toimintaa ja osallistut hallinnollisten tehtävien toteuttamiseen 

toiminnanjohtajan työparina. Olet mukana järjestämässä liiton ja sen hallituksen virallisia kokouksia ja 

toteuttamassa keskeisiä päätöksiä. 

Liiton vahva talous on edellytys kestävälle kehitykselle ja laadukkaille palveluille. Talous pohjaa vahvalle ja 

laajapohjaiselle jäsenyhteisölle, julkiselle rahoitukselle sekä kumppanuuksille. Toivomme sinulta näkemystä 

ja panosta liiton talouden hallinnoinnissa ja kehittämisessä mm. julkisen ja uuden rahoituksen saralla. 

Odotamme sinulta 

Hevosalan ja järjestötyön laaja tuntemus sekä talous- ja hankeosaaminen antavat hyvät eväät tehtävässä 

menestymiseen. Hallitset henkilöstöhallinnon ja olet innostava yhteistyön luoja, humaani pelinrakentaja. 

Kykenet myös työskentelemään itsenäisesti ja kantamaan vastuuta, etkä kaihda tarttua hyvinkin erilaisiin 

tehtäviin pienessä työyhteisössämme.  

 

Arvostamme korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta sekä työkokemusta hallinnosta tai järjestöistä. 

Talous- ja hankeosaaminen katsotaan eduksi. Erinomaiset suomen kielen taidot sekä hyvä englannin ja 

ruotsin kielen taito ovat tarpeen tehtävissäsi.  

 

Ratkaisukeskeinen ja innostunut asenne, kyky ajatella laaja-alaisesti sekä halu oppia ja kehittyä auttavat 

menestymään tehtävässä. Niiden avulla selviät monenlaisista, uusistakin haasteista. 

Syitä tulla mukaan 

• Mielenkiintoinen ja monipuolinen näköalapaikka ratsastuksen ytimessä. 

• Itsenäinen ja monipuolinen tehtävänkuva, jota voit kehittää persoonasi ja vahvuuksiesi mukaisesti. 

• Tukenasi on innostunut ja osaava työyhteisö sekä laaja vapaaehtoisten verkosto. 

• Työpiste SRL:n toimistolla Helsingin Pitäjänmäessä ja joustava etätyömahdollisuus.  

• Kattava työterveyshuolto ja muut työsuhde-edut. 

Hakuohjeet 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus otsikolla ”Hallinto- ja kehityspäällikkö” toiminnanjohtaja Jukka Koivistolle 

osoitteeseen jukka.koivisto@ratsastus.fi. Liitä mukaan CV ja palkkatoive.    

Lähetä hakemuksesi pian, sillä aloitamme haastattelut jo hakuaikana. Hakuaika tehtävään päättyy 

19.9.2021. Työ alkaa sopimuksen mukaan vuoden 2021 aikana. 

Tiedustelut ja yhteydenotot 



Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto, jukka.koivisto@ratsastus.fi, puh. 040 592 2721. 

Toivomme yhteydenottoja maanantaisin klo 9–12. 

Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme urheilutoiminnan vanhimpia ja menestyksekkäimpiä 

lajiliittoja. Vuonna 1920 perustetulla liitolla on tällä hetkellä noin 500 jäsenseuraa, joissa on noin 45 000 

jäsentä. Liiton jäsenenä on lisäksi yli 300 jäsentallia. Ratsastajainliiton toiminnan tarkoituksena on 

ratsastuksen edistäminen Suomessa kuntoliikuntana, kuntoutusmuotona ja kilpaurheiluna sekä hevosen 

hyvinvoinnin edistäminen kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa. 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. 

 

 


