
Suomen Ratsastajainliitto ry hakee 

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjää  

 

Tule rakentamaan ratsastusurheilun ja -harrastuksen tulevaisuutta. Haemme joukkoomme 

vapaaehtoistoiminnan kehittäjää määräaikaiseen työsuhteeseen.  

Suomen Ratsastajainliiton toiminta pohjautuu lujaan yhteisöön ja rakennetaan pitkälti suuren 

vapaaehtoisjoukon voimin. Vapaaehtoistoimijamme ovat lajin sydämessä ja sen elinehto. Etsimme nyt 

hyvää pelinrakentajaa kehittämään vapaaehtoistoimintaa ja nostamaan sitä vahvojen tukitoimien avulla 

uudelle tasolle. 

Tehtäväkenttänäsi on rakentaa vapaaehtoisille toimintaa, koulutusta, osaamisen polkuja, konsepteja, 

materiaaleja ja viestintää, joilla lisätään seurojen elin- ja vetovoimaisuutta. Samalla kasvatetaan 

vapaaehtoistoiminnan kiinnostavuutta ja innostetaan yhteisömme jäseniä mukaan vapaaehtoistehtäviin 

sekä toimihenkilöiksi laajalla skaalalla. 

Tehtävä on aluksi määräaikainen ja projektiluontoinen jatkuen vuoden 2022 loppuun. Onnistuneelle 

projektille toivomme jatkoa myös tämän jälkeen, jolloin myös tehtävän jatkumisesta neuvotellaan.  

Odotamme sinulta 

Hevosalan tuntemus antaa hyvät eväät tehtävässä menestymiseen. Tehtäväkenttä on laaja ja 

mielenkiintoinen, joten itsenäinen ja energinen työote on eduksi. Selviät tarvittaessa painetehtävissä ja 

hallitset myös pidemmätkin projektit. Työtehtävä edellyttää valmiutta työskennellä joustavasti myös iltaisin 

ja viikonloppuisin.  

Tarvitset myös vahvat yhteistyökyvyt ja pystyt työskentelemään luovasti ja monikanavaisesti. Kykenet 

kehittämään valtakunnallista toimintaa sekä toteuttamaan suunnitelman myös käytännössä vapaaehtoisia 

innostaen.  

Arvostamme vähintään ammattikorkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta sekä tehtävään soveltuvaa, 

monipuolista työkokemusta. Erinomaiset suomen kielen taidot sekä hyvä englannin ja ruotsin kielen taito 

auttavat tehtävässä menestymistä. Toivomme, että hallitset myös sosiaalisen median kanavat työvälineenä. 

 

Syitä tulla mukaan 

• Mielenkiintoinen ja monipuolinen tehtäväkenttä ratsastuksen vapaaehtoistoiminnan rakentajana. 

• Mahdollisuus itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. 

• 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 ”Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä” 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. 

 

 


