
 
Hallituksen jäsenten tehtävät  

 

 

 

Puheenjohtaja: 

- Kehittää seuran toimintaa, ideoi uutta 

- Koordinoi seuran ja hallituksen toimintaa 

- Vastaa tapahtumakalenterin ja toimintasuunnitelman toteutumisesta 

- Ajaa seuran etuja 

- Huolehtii seuran Toimintastrategian vuosittaisesta päivityksestä ja strategian pysymisestä ajan 

tasalla muulloin vuoden aikana 

 

Varapuheenjohtaja: 

- Toimii puheenjohtajan sijaisena 

 

Sihteeri: 

- Hoitaa jäsenrekisteriä, hallitsee Sporttirekisterin käytön 

- Vastaa tiedottajan kanssa seuran sisäisestä tiedotuksesta 

- Vastaa tiedottajan kanssa ulkoisesta tiedottamisesta 

- Välittää kilpailuluvat 

- Kutsuu koolle kokoukset ja kokouksissa käsiteltävät asiat 

- Hoitaa seuran postin ja arkiston 

- Laatii toimintasuunnitelman ja –kertomuksen 

- Toimii hallituksen sihteerinä 

- Laatii jäsenkirjeen vuosittain 

 

Rahastonhoitaja: 

- Vastaa seuran varainhallinnasta 

- Hoitaa laskut ja huolehtii kuiteista 

- Seuran pankkikortin käyttöoikeus 

- Seuraa yhdistyksen taloutta ja raportoi siitä hallitukselle 

- Pitää yhteyttä tilitoimistoon 

- Laatii varallisuuteen liittyvät asiakirjat 

- Pitää yhteyttä tilitoimistoon 

 



Kilpailuvastaava: 

- Laatii kilpailukalenterin ja anoo mahdolliset aluekilpailut 

- Vastaa kilpailukutsujen tekemisestä ja julkaisemisesta 

- Organisoi kilpailut ja vastaa niiden toteutuksesta 

- Vastaa kilpailijoiden sääntökoulutuksen toteutumisesta 

- Huolehtii kilpailijoiden Pelisääntöjen laatimisesta ja toteutumisesta 

 

Nuorisovastaava: 

- Toimii nuorisotoiminnan yhdyshenkilönä hallituksessa 

- Vastaa nuorisotoiminnan toteutuksesta ja seurannasta 

- Kehittää ja organisoi nuorisotoimintaa 

- Toimii yhteistyössä kerhovastaavien kanssa 

- Toimii seuran Harrastemanagerina johon on käynyt asianmukaisen koulutuksen 

- Vastaa nuorison koulutuksesta (esimerkiksi Nuori Suomi peruskoulutus ja jatkokoulutus) 

- Huolehtii nuorisoon liittyvien hakemusten tekemisestä (esimerkiksi vuosittain haettava Nuoren 

Suomen Seuratoiminnan kehittämistuki 

- Ilmoittaa tiedottajalle nuorisoon liittyvistä nettisivujen päivitystarpeista ja toimittaa tälle 

materiaalit nettisivuja varten esimerkiksi nuorten koulutus-tiedotteista 

 

Kerhovastaava: 

- Vastaa heppakerhojen organisoinnista, toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta 

- Toimittaa kerhojen kausisuunnitelman tiedottajalle nettisivuilla julkaisemista varten 

- Ilmoittaa tiedottajalle seuran nettisivuilla olevan heppakerho-osion päivitystarpeista 

- Tukee muita kerhon vetäjiä 

- Osallistuu heppakerhojen vetämiseen 

- Huolehtii että jokaisella kerholla on vanhemmille ja kerholaisille omat Pelisääntökeskustelunsa ja 

yhteiset Pelisäännöt kirjataan asianmukaisesti ja toimitetaan Nuoreen Suomeen  

 

Tiedottaja: 

- Vastaa seuran www-sivuista ja niiden ajan tasalla pitämisestä 

- Vastaa sihteerin kanssa seuran muusta sisäisestä tiedotuksesta 

- Vastaa sihteerin kanssa ulkoisesta tiedottamisesta 

 

Valmennusvastaava: 

- Vastaa este-, koulu ja kenttävalmennuksen suunnittelusta, toteutumisesta ja seurannasta 

- Kartoittaa valmennuksien tarvetta (mitä valmennuksia, kuinka usein, missä), myös vieraampien 

ratsastuksen lajien osalta 

- Hankkii ulkopuoliset valmentajat 



- Ilmoittaa valmennuksista tiedottajalle tai suoraan jäsenistölle 

- Kirjaa ylös valmennuspäivät ja valmennuksiin osallistuneet ratsukot ja toimittaa nämä asiakirjat 

sihteerille vähintään kerran vuodessa, joulukuussa 

 

Aikuisratsastusvastaava: 

- Kehittää aikuisratsastusta 

- Kartoittaa tarvetta erilaisiin aikuisille suunnattuihin tapahtumiin, kursseihin ym.  

- Koordinoi aikuisten harrastus- ja kilpailutoimintaa 

- Ilmoittaa tiedottajalle aikuisratsastukseen liittyvät asiat nettisivuilla julkaisua varten 

 

Turvallisuusvastaava: 

- Huolehtii että yhdistyksen turvallisuusasiakirjan tiedot ovat ajantasalla 

- Huolehtii kilpailujen ja muiden tapahtumien turvallisuussuunnitelman tekemisestä 

- Vastaa turvallisuusriskien minimoimisesta erilaisissa tapahtumissa 

- Täyttää ja arkistoi tapaturmailmoituskaavakkeet onnettomuustilanteiden sekä ”läheltäpiti” –

tilanteiden tapahduttua 

 

Mediaseurantavastaava 

- Huolehtii erilaisten seuraa koskevien lehtiartikkelien taltioimisesta 

 

Ympäristövastaava 

- Ottaa selvää ajankohtaisista ympäristöasioista ja kouluttautuu parhaaksi katsomallaan tavalla 

- Huolehtii kilpailuihin/muihin tapahtumiin liittyvien ympäristönäkökohtien organisoinnista muiden 

kilpailujärjestäjien kanssa 

- Seuraa kilpailujen/tapahtumien järjestämistä ja kulkua ympäristönäkökulmasta  

- Vastaa, että ympäristöohje on ajan tasalla ja että se päivitetään vuosittain 

- Ilmoittaa ympäristöön liittyvistä asioista tiedottajalle nettisivuilla julkaisemista varten 

 

Juniorijäsen 

- Edustaa nuorisoa hallituksessa 

- Tuo hallituksen tietoisuuteen nuorison toiveet ja mielipiteet esimerkiksi retkikohteista ja muusta 

toiminnasta 

 


