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Opinnäytetyön tarkoituksena on käynnistää toimeksiantajayhdistyksen Kylmän Ratsastajien seuratoimin-
nan kehittämisprosessi ja luoda yhdistykselle toimintakäsikirja toiminnan kehittämisen tueksi. Yhdistyksen 
toiminta on jo pidemmän aikaa ollut haastavaa erityisesti vähäisten henkilöresurssien vuoksi, jonka lisäksi 
toiminnan organisoinnissa on koettu puutteita. Yhdistyksellä on tarve jäsennellä toimintaansa, sekä suun-
nata sitä paremmin jäsenien odotuksia vastaavaksi. Yhdistyksen hallitus kaipaa kipeästi apukeinoja yhdis-
tystoiminnan järjestelmälliseen johtamiseen sekä kehittämiseen. 
 
Tavoitteena opinnäytetyössä on perehtyä yhdistystoimintaan ja sen erityispiirteisiin, sekä toiminnan kehit-
tämiseen strategisen suunnittelun kautta. Työ toteutetaan kehittämistehtävänä, jonka tavoitteena on aut-
taa toimeksiantajayhdistystä elvyttämään, ylläpitämään ja kehittämään seuran toimintaa kestävästi. Kehit-
tämistehtävän lopputuotoksena syntyneen toimintakäsikirjan avulla yhdistyksen toimintaa jäsennellään ja 
selkiytetään niin, että toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen on jatkossa helpompaa. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään erityisesti yhdistystoiminnan perusteita ja toiminnan kehittä-
mistä. Tarkastelun alla ovat yhdistystoiminnan erityispiirteet, strateginen suunnittelu ja muutoksen johta-
minen. Teoriassa käsitellään myös lyhyesti yhdistyksen toiminnan sujuvuuden, tehokkuuden ja tuottavuu-
den kannalta tärkeitä toimintoja, kuten vastuuhenkilöiden tehtäviä ja viestintää. 
 
Työn empiirisessä osuudessa tutustutaan toimeksiantajayhdistykseen ja sen toimintaympäristöön. Seura-
toiminnan kehittäminen viedään teoriasta käytäntöön käynnistämällä Kylmän Ratsastajien toiminnan ke-
hittämisprosessi. Prosessissa hyödynnetään strategista suunnittelua, jonka mukaisesti selvitetään toimek-
siantajayhdistyksen nykytila, sekä kirkastetaan missio ja arvot, jotta yhdistykselle pystytään suunnittele-
maan visio tulevaksi kolmeksi vuodeksi.   
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The purpose of this thesis was to start the process of developing the association activities of the Kylmän 
Ratsastajat ry riding club, as well as to create an operations manual for the association to support their 
development of activities. The activities of the association have been challenging for quite a long time, 
especially because of the lack of human resources, in addition to which there have also been problems in 
the organization of activities. The association has need to structure its activities and direct them better to 
respond to the expectations of its members. The board of the Kylmän Ratsastajat riding club desperately 
needs tools to systematically manage and develop the association activities. 

The aim of the thesis was to get familiar with association activities and their special features, as well as the 
development of activities through strategic planning. The work was implemented as a development task, 
with the aim to help the client association to revive, maintain and develop its activities in a sustainable way. 
With the help of the operations manual, which was created as the end product of the development task, 
the association's operations are structured and clarified so that the planning, execution, and improvement 
of the operations will be easier in the future. 

The theoretical part discusses especially the fundamental theories of association activities and activities 
development. Under review are the special features of association activities, strategic planning, and change 
management. The theory also briefly discusses functions that are important for the smooth running, as well 
as efficiency, and productivity of the association operations, e.g. the tasks of those persons in charge of the 
club operations and communication. 

The empirical part of the work introduces the client association, its operating environment and current 
status. The development of the association was taken from theory to practice, by starting the process of 
developing the activities of the Kylmän Ratsastajat riding club. The process utilizes strategic planning, ac-
cording to which the current status of the client association is resolved, and the mission and values are 
clarified so that the association’s vision could be planned for the next three years. 
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1 Johdanto 

Yhteisöllisyys on ihmisen perustarve. Yhteisöllisyyttä päästään toteuttamaan työpaikoilla, yhdis-

tyksien jäseninä ja harrastuspiireissä. Monelle harrastus onkin arjen pakokeino, joka lisää hyvin-

vointia merkittävästi. Suomessa harrastaa voi yritysten tuottamien palveluiden ohessa myös yh-

distyksien ylläpitämissä harrastuspiireissä. Yhdistystoiminta tarjoaa parhaimmillaan hyvän har-

rastusmahdollisuuden lisäksi kaivattua yhteisöllisyyttä.  

Suomen yhdistystoiminnalla on pitkä ja värikäs historia aina 1700-luvulta tähän päivään saakka. 

Yhdistyksiä on olemassa laidasta laitaan, mutta suuren osan Suomen järjestökentästä kattavat 

erilaiset urheiluseurat. Urheiluseurat mahdollistavat liikkumisen ilon suurelle määrälle ihmisiä 

kohtuullisella kustannuksella, ja toimivat myös ponnistuslautana huippu-urheilun maailmaan. 

Tämä opinnäytetyö on katsaus suomalaiseen yhdistystoimintaan ja yhdistystoiminnan kehittämi-

seen. Työssä yhdistystoiminnan kehittäminen viedään teoriasta käytäntöön aloittamalla paikalli-

sen urheiluseuran kehittämisprosessi osana opinnäytetyötä.  

Opinnäytetyön toimeksiantaja on kajaanilainen ratsastusseura Kylmän Ratsastajat ry. Yhdistys on 

toiminut Kylmän Ratsastustallilla aina vuodesta 1989 alkaen ja tekeekin tiivistä yhteistyötä tallin 

kanssa. Kyseinen yhdistys valikoitui opinnäytetyön toimeksiantajaksi, koska toimeksiannon to-

teuttaja on yhdistyksen pitkäaikainen aktiivinen jäsen ja on läheltä seuranneena todennut yhdis-

tyksen toiminnassa ongelmia ja kehityskohtia, joihin opinnäytetyöllä on mahdollista puuttua.  

Viime vuosina seuran toiminta on ollut jokseenkin hankalaa, erityisesti henkilöresurssien vähäi-

syyden vuoksi. Uhkana on ollut koko toiminnan lakkauttaminen, mikäli seuran toimintaa ei pys-

tytä elvyttämään. Yhdistyksellä on selkeä tarve jäsennellä toimintaansa ja toimintatapojansa, 

jotta yhdistys voi säilyttää elinvoimaisuutensa ja kykenee jatkamaan toimintaansa myös tulevai-

suudessa. Seuran hallitus kaipaa toiminnan johtamiseen apuvälineitä, jotka takaavat toiminnan 

tasalaatuisuuden seuratoimijoiden vaihtuessa vuosien mittaan.  

Opinnäytetyön aiheena on urheiluseuran toiminnan kehittämiseen liittyvä kehittämistehtävä. Ke-

hittämistehtävän tavoitteena on auttaa toimeksiantajayhdistystä elvyttämään, ylläpitämään ja 

kehittämään seuran toimintaa kestävästi. Tarkoituksena on käynnistää toimeksiantajayhdistyk-

sessä kehittämisprosessi, täsmentää vastuuhenkilöiden rooleja ja luoda toimeksiantajayhdistyk-

selle työkaluja, joilla seuratoimintaa on jatkossa helppo johtaa. Kaikki materiaali kootaan Kylmän 
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Ratsastajien toimintakäsikirjaksi, jonka tarkoituksena on olla apuna toiminnan suunnittelussa, to-

teuttamisessa ja kehittämisessä. Toimintakäsikirjan tavoitteena on auttaa yhdistystä jatkamaan 

kehittämisprosessia, sekä jäsennellä ja selkiyttää yhdistyksen toimintaa. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään yhdistystoiminnan perusteita, sekä yhdistystoimin-

nan kehittämistä strategisen suunnittelun avulla. Toiminnan kehittämisen yhteydessä perehdy-

tään toiminnan sujuvuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta tärkeisiin toimintoihin, kuten 

vastuuhenkilöiden tehtäväkenttään ja yhdistyksen viestintään. Yhtenä teoriaosuuden aihealu-

eena käsitellään myös muutoksen johtamista, jonka hyvä ja tehokas hoitaminen on edellytys ke-

hittämisprosessin onnistumiselle.  

Työn empiirisessä osuudessa esitellään toimeksiantajayhdistys, sen toimintaympäristö ja nykytila. 

Empiriassa avataan myös kehittämistehtävän tavoitteita ja menetelmiä työn toteuttamiseen. Ke-

hittämistehtävän lopputuotoksena syntynyt toimintakäsikirja on koottu seuran sääntöjä, edellis-

ten vuosien toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia sekä seuran viestintäkanavia apuna käyttäen. 

Lisäksi toimintakäsikirjaa varten on selvitetty seuran jäsenien odotuksia seuraa kohtaan jäsenky-

selyn avulla. 
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2 Yhdistys 

Suomessa on perustuslain määräämä yhdistymisvapaus, jonka mukaan jokaisella on oikeus pe-

rustaa yhdistys, kuulua sellaiseen tai olla halutessaan kuulumatta. Suomi onkin yhdistystoiminnan 

luvattu maa, sillä kansalais- ja järjestötoiminta on nimetty Suomessa yhdeksi kolmesta merkittä-

västä yhteiskunnan osasta. Tämä voittoa tavoittelematon osa on kolmas sektori.  

Yhdistystoiminta on maassamme aktiivista, sillä yhdistysrekisterin mukaan Suomessa on noin 106 

700 rekisteröityä yhdistystä, jonka lisäksi osa toimivista yhdistyksistä on rekisteröimättömiä (Pa-

tentti- ja rekisterihallitus n.d.). Pelkästään rekisteröityneissä yhdistyksissä on yli 15 miljoonaa jä-

sentä, joka tarkoittaa, että jokainen suomalainen on keskimäärin kolmen yhdistyksen jäsen (Myl-

lymäki & Hinkka 2016, 7).  

Yhdistykset ovat aatteellisia järjestöjä, jotka rekisteröityessään saavat oikeushenkilön aseman. 

Yhdistyksen aatteellisuus tarkoittaa, että yhdistys on perustettu ajamaan jotain yhtenäistä asiaa, 

kuten hyväntekeväisyyttä, tarjoamaan palveluja jäsenilleen tai tuottamaan urheiluseuratoimin-

taa. Näin ollen yhdistyksen olemassaolon tarkoitus ei voi olla taloudellisen voiton tavoittelu, mikä 

erottaakin yhdistykset yrityksistä. (Loimu 2010, 24.) 

Vaikka yhdistys ei voi suoraan tavoitella taloudellista voittoa, syntyy yhdistyksen toiminnan sivu-

tuotteena lähes aina tuloja ja menoja. Siksi yhdistykset ovatkin kirjanpitolaissa (L 1336/1997) 

määrätty kirjanpitovelvollisiksi (Loimu 2010, 110). Tarkemmin aatteellisten yhdistysten toimintaa 

säätelee yhdistyslaki (L 503/1989), joka rajoittaa yhdistystoimintaa kuitenkin melko maltillisesti, 

jolloin suurin osa rajoitteista tulee suoraan yhdistyksen omista säännöistä. (Myllymäki & Hinkka 

2016, 17.) 

Yhdistyksessä päätäntävalta on sen jäsenillä, mutta hallintovalta yhdistyksen hallituksella. Jäsenet 

vaikuttavat yhdistyksen toimintaan äänestämällä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävistä asioista, 

jonka jälkeen nämä päätökset toimeenpanee yhdistyksen hallitus. Hallituksen vastuulla onkin 

huolellisesti hoitaa yhdistyksen käytännön asiat. (Loimu 2010, 67.) 

Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava jäsenet säännöllisesti koolle eli pidettävä sääntömääräisiä 

vuosikokouksia. Sääntömääräisissä kokouksissa käsitellään yhdistyksen säännöissä määrätyt 

asiat, kuten edellisen vuoden toimintakertomus, tulevan vuoden toimintasuunnitelma, edellisen 

vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä tulevan 
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vuoden talousarvio. Sääntömääräisissä kokouksissa valitaan myös hallitukselle uudet jäsenet ja 

vahvistetaan tulevan vuoden jäsenmaksut. (Loimu 2010, 91.)  

2.1 Yhdistystoiminnan historiaa 

Yhdistystoiminnalla on Suomessa pitkät juuret aina Ruotsin vallan ajalta 1700-luvulta saakka. 

Tuolloin toki kansalaistoiminta oli vielä hyvin rajattua ja yhdistykset olivat lähinnä salaseuroja. 

1800-luvun vaihteessa alettiin perustamaan myös sivistysseuroja ja ensimmäisiä uskonnollisia yh-

distyksiä. Yhdistystoiminnan kehittyminen kuitenkin hidastui heti alkuun Suomen siirtyessä Venä-

jän vallan alle. Huonoista poliittisista oloista huolimatta tänä aikana perustettiin kuitenkin useita 

raittiusyhdistyksiä ja vapaapalokuntia. Taantumakausi jatkui aina vuoteen 1855, kunnes uuden 

keisarin Aleksanteri II myötä yhteiskunnan olot vapautuivat. (Myllymäki & Hinkka 2016, 9.) 1860- 

ja 1870-luvuilla koettiin vahva kansallinen herääminen, jonka aikana kehittyi perusta kasvatta-

valle ja kehittävälle kansalais-, puolue- ja ammattiyhdistystoiminnalle (Harju 2007). 

1800-luvun puolivälissä myös urheiluliike saapui Suomeen, ja ensimmäinen virallinen urheilu-

seura onkin perustettu jo vuonna 1856. Vuosisadan loppupuolella yhdistystoiminta levisi pikku-

hiljaa työväen piiriin ja näin alkoi syntyä myös ensimmäisiä virallisia ammattiyhdistyksiä. Myös 

poliittiset järjestöt nostivat tässä vaiheessa päätään. Suomen itsenäistyminen ja siitä seurannut 

sisällissota sekä toinen maailmansota jättivät suuren jäljen sen ajan yhdistystoimintaan ja samalla 

muokkasivat toiminnan suuntaa. Kansallinen eheytyminen sotien jälkeen alkoi vasta 1930-luvulla.  

(Myllymäki & Hinkka 2016, 9–10.) 

Elintason nousu 1950-luvulla vaikutti hetkellisesti järjestötoimintaan negatiivisesti, kun kansalais-

ten kiinnostus suuntautui muihin harrasteisiin. Kuitenkin heti 1960-luvulla ammattiyhdistystoi-

minta ja poliittinen toiminta vilkastui, ja 70-luvulle tultaessa alkoi syntyä myös vahva opiskelijayh-

distyksien kulttuuri. 1980-luvulla alkanut järjestöbyrokratian aikakausi on taas jatkunut aina 

2000-luvulle saakka. Lisäksi tämän vuosisadan uusina ilmiöinä ovat olleet ympäristönsuojelu ja 

eläinaktivismi. (Myllymäki & Hinkka 2016, 11.) 

Jo satojen vuosien ajan kansalaisjärjestötoiminta on vaikuttanut koko Suomen henkiseen ja ta-

loudelliseen kehitykseen. Suomi olisi luultavasti hyvin erilainen maa ilman kaikkia kansalaisyhteis-

kunnan kehitysvaiheita, jonka takia järjestötoiminta onkin tärkeä osa Suomen historiaa. Suoma-
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laisista on sivistystoiminnan avulla kasvanut aktiivisia kansalaisia. (Harju n.d.) Eikä järjestötoimin-

nan kehitys ja muutos ole loppumassa, vaan yhdistystoiminta on jatkuvassa muutoksessa, niin 

kuin sen kuuluukin olla (Myllymäki & Hinkka 2016, 14). 

2.2 Yhdistyksen talous, toiminnan suunnittelu ja seuranta 

Yhdistyksen toiminnan suunnittelua ja seurantaa rytmittävät tilikauden päättymispäivä ja sään-

tömääräiset kokoukset (Hämäläinen & Lempinen 2018, 52). Usein yhdistyksen säännöissä on 

määrätty kahdesta kokouksesta, kevät- ja syyskokouksesta. Yhdistyksellä voi kuitenkin halutes-

saan olla sääntömääräinen kokous harvemminkin, vain kerran vuodessa. Oli kokouksia sitten yksi 

tai useampi, täytyy yhdistyksen vuosittain suunnitella toimintaansa, ja seurata sekä arvioida sen 

suunnitelman mukaista toteutumista. (Loimu 2010, 71–72.) 

Yhdistyksen toiminnan suunnittelu perustuu yhdistyksen strategiaan. Strategiassa määritellään, 

miksi yhdistys on olemassa, millaiseksi yhdistys haluaa tulla, mitä se haluaa saavuttaa ja miten 

nämä asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Näiden kysymyksien jälkeen mietitään konkreettista 

toimintaa; mitä pitää tehdä, jotta strategia toteutuu? Tähän kysymykseen vastaavat toimenpiteet 

kirjataan vuosittain tehtävään toimintasuunnitelmaan. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 43–45.) 

Toimintakauden päätyttyä tehdään yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta toimintakerto-

mus. Toimintakertomus on vapaamuotoinen, mutta on hyvä muistaa, että sen perusteella arvioi-

daan yhdistyksen toimintaa ja myönnetään hallitukselle vastuuvapaus. Siksi toimintakertomuk-

seen sisällytetään kaikki oleellinen tieto yhdistyksen menneen vuoden toiminnasta. Hallituksen 

laatima toimintasuunnitelma ja -kertomus kulkevat käsi kädessä. Siinä missä toimintasuunnitel-

massa suunnitellaan tulevaa toimintaa, toimintakertomuksessa taas tiivistetään yhdistyksen jo 

tapahtunut toiminta. Toimintasuunnitelmaa ja -kertomusta toisiinsa vertaamalla nähdään, onko 

yhdistys saavuttanut asettamansa tavoitteet. (Loimu 2010, 92–102.) 
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Kuvio 1 Vuosisuunnittelun vaiheet (Kuokkanen, Myllyviita, Rosengren, Törrönen & Iso-Markku 

2018, 18). 

Vuosi on luonnollinen aikajänne yhdistyksen toiminnan suunnittelulle, koska tilikausi on yleensä 

vuoden mittainen. Yhdistyksen vuosisuunnittelu etenee esitetyllä tavalla (kuvio 1) alkaen paino-

pisteiden valinnasta. Tämän jälkeen asetetaan seuraavalle vuodelle tavoitteet ja mietitään toi-

menpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintakauden alussa suunniteltua toimintaa lähde-

tään toteuttamaan, ja pitkin vuotta toimintaa ja sen suunnitelman mukaista toteutumista seura-

taan. Toimintakauden päätyttyä on aika arvioida toteutunutta toimintaa suhteessa suunnitel-

maan. (Kuokkanen ym. 2018, 18.) 

 

Yhdistyksen toiminnan suunnittelu on tärkeää, jotta toiminta on ennustettavaa ja pitkäjänteistä. 

Toimintaa on hankala jälkikäteen arvioida, jos sille ei ensin ole asetettu tavoitteita. Suunnittelu 

auttaa myös mitoittamaan yhdistyksen resursseja ja ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan. Yh-

distystoimijat kannattaa ottaa mukaan suunnittelutyöhön, sillä se parantaa suunnittelun toteut-

tamiseen sitoutumista merkittävästi. (Kuokkanen ym. 2018, 18.) 

 

Koska myös yhdistyksen taloutta on syytä suunnitella ja hoitaa järjestelmällisesti, täytyy yhdistyk-

sen pitää kahdenkertaista kirjanpitoa ja noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. Lisäksi yhdistyksen hal-

litus laatii vuosittain talousarvion ja tilinpäätöksen. Talousarvio on arvio yhdistyksen talouden ke-

hittymisestä, ja sen on tuettava toimintasuunnitelmaan tehtyjä linjauksia. (Vaattovaara 2016, 54–

55.) 

  

Yhdistyksen tilikauden päätyttyä valmistellaan yhdistyksen tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää niin tu-

loslaskelman kuin taseen, joissa selvitetään yhdistyksen tulot ja menot sekä varat ja velat. Tilin-
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päätöksen pitää antaa riittävän selkeä kuva yhdistyksen menneen vuoden toiminnasta ja talou-

dellisesta tilasta. Nämä yhdistyksen talouden hoitoa, suunnittelua, seurantaa ja arviointia helpot-

tavat laskelmat hyväksytään sääntömääräisissä kokouksissa. (Loimu 2010, 95.) 

 

Yhdistyksen taloudellista toimintaa täytyy vahtia myös hallituksen ulkopuolelta. Tämän takia jo-

kaisesta tilikaudesta tehdään ulkopuolisen tilintarkastajan toteuttama tilintarkastus, josta saatu 

tilintarkastuskertomus lisätään tilinpäätöksen liitteeksi. (Loimu 2010, 95.) Yhdistyksen ei kuiten-

kaan tarvitse valita tilintarkastajaa, ellei vähintään kaksi seuraavista ehdoista täyty: taseen loppu-

summa ylittää 100 000 €, liikevaihto tai vastaava tuotto ylittää 200 000 € tai yhdistyksen palve-

luksessa on keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä. Jos yhdistyksen ei tarvitse valita tilintar-

kastajaa, täytyy yhdistyksen kuitenkin valita toiminnantarkastaja, joka tekee yhdistykselle vuosit-

taisen toiminnantarkastuksen. (Vaattovaara 2016, 56.) 

2.3 Vapaaehtoistyö 

Ihmiset harjoittavat yhdistystoimintaa lähinnä vapaa-ajallaan ja aina vapaaehtoisesti. Yhdistyksen 

hyväksi tehtyä työtä, josta ei makseta korvausta, kutsutaankin vapaaehtoistyöksi (Myllymäki & 

Hinkka 2016, 15–16). Osalla yhdistyksistä on tarve ja mahdollisuus palkata työntekijöitä, mutta 

monikaan yhdistys ei pyörisi ilman vapaaehtoisia (Harju 2004). Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan ole 

täysin vastikkeetonta, vaikka rahapalkkaa siitä ei tekijälle maksettaisikaan. Koska vapaaehtois-

työtä tehdään yleensä omasta halusta auttaa, voi korvaukseksi tehdystä työstä katsoa olevan jon-

kinlaisen aineettoman hyödyn, kuten auttamisesta syntyneen mielihyvän. (Myllymäki & Hinkka 

2016, 16.) 

Vapaaehtoistyötä tehdäänkin aina motivaation kannattelemana. Motivaation voi jakaa sisäiseen 

ja ulkoiseen motivaatioon. Toisilta into, energia ja auttamisenhalu eli sisäinen motivaatio vapaa-

ehtoistyöhön tulee kuin itsestään, mutta toisia työhön täytyy kannustaa enemmän, jolloin ky-

seessä on ulkoinen motivaatio. Vapaaehtoistyön johtamisen kulmakivenä pidetäänkin usein va-

paaehtoisten kiittämistä ja palkitsemista. Tämä voi toteutua sanallisesti tai tekojen kautta. Yhdis-

tys voi esimerkiksi osoittaa kiitostaan pienin lahjoin tai suuremmin huomionosoituksin juhlalli-

sissa tilaisuuksissa. (Kuuluvainen 2015, 45, 77.) 

Yhdistyksien vapaaehtoistyötä täytyy johtaa ja koordinoida. Vaikka kyse on vapaaehtoistyöstä, ei 

vapaaehtoiset voi itse päättää tehtäviänsä ja tehdä asioita oman mielensä mukaan. Yhdistyksen 
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toiminnan onnistumisen kannalta on tärkeää, että vapaaehtoisia ohjataan tekemään oikeita, toi-

minnan kannalta tärkeitä tehtäviä. Hyvässä vapaaehtoistyön koordinoinnissa kuitenkin huomioi-

daan myös vapaaehtoisten osaaminen ja tekemisenhalun suuntautuminen. (Myllymäki & Hinkka 

2016, 119.) 

Käskyttäminen ja komentelu eivät kanna pitkälle vapaaehtoistyön johtamisessa. Mitä tiukemmin 

vapaaehtoisia johdetaan ja heidän työtänsä arvostellaan, sitä varmemmin vapaaehtoinen haluaa 

lopettaa tekemästä töitä yhdistyksen eteen. Vapaaehtoisten toiminnan epäkohtiin saa puuttua, 

mutta asioiden esille ottamisessa on käytettävä hienovaraisuutta. Tylysti käskyttämisen sijaan 

kannattaa vapaaehtoisia ohjata kohteliaasti puhuen. (Myllymäki & Hinkka 2016, 120.) 

2.4 Yhdistystoiminnan haasteita 

Yritystoimintaan verraten yhdistystoiminnassa on monia erityispiirteitä, jotka tuovat omat haas-

teensa yhdistystoiminnan johtamiseen. Vapaaehtoisuus on tällainen yhdistystoiminnan piirre, 

joka on ehkä toiminnan kannalta vahvuus, mutta johtamisen kannalta yleensä haaste. Yhdistys-

toimijat kohtaavat väistämättä ongelmatilanteita, mutta hyvällä ennakoinnilla voidaan välttää as-

tumasta pahimpiin yhdistyksen toimintaa horjuttaviin sudenkuoppiin. (Myllymäki & Hinkka 2016, 

14, 35.) 

Toiminta on suunnittelematonta 

Yhdistysten toiminta on usein suunnittelematonta. Tämä voi johtua siitä, ettei yhdistyksen halli-

tus osaa pysähtyä pohtimaan yhdistyksen nykytilannetta ja asettaa toiminnalle tavoitteita. Myös 

jäsenien odotuksien selvittäminen unohtuu, eikä yhdistyksen toiminta lopulta vastaa sen perus-

tehtävää. (Loimu 2010, 217.) Erillisten toimintojenkin järjestäminen voi käydä hankalaksi, jos toi-

mintoihin ei valmistauduta huolella etukäteen. Esimerkiksi hallituksen kokouksissa säästetään ai-

kaa ja tehdään kokouksista huomattavasti tehokkaampia, kun esityslista on jo ennen kokousta 

kunnossa ja toimitettu kokoukseen osallistujille ajoissa. (Myllymäki & Hinkka 2016, 51.) 

Yksittäisten toimintojen lisäksi suunnitelmallisuutta vaatii isommat kokonaisuudet, kuten yhdis-

tyksen talous. Jos yhdistyksen varat ovat lopussa ja menot osoittautuvat jatkuvasti tuloja suurem-

miksi, on talouden suunnittelussa ja seurannassa jollakin tapaa epäonnistuttu. (Myllymäki & 
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Hinkka 2016, 52.) Tärkeää toiminnan jatkuvuuden kannalta on myös strateginen suunnittelu. Yh-

distyksen olisi hyvä vähintäänkin täsmentää toiminnalleen selvä tarkoitus eli määritellä yhdistyk-

sen toiminta-ajatus. (Loimu 2010, 219.) 

Tiedottaminen ontuu 

Yhdistyksen viestintä ja tiedottaminen on yksi yleisistä yhdistyksen kompastuskivistä. Viestintää 

on harvoin liikaa, mutta sen sijaan yleensä liian vähän. Viestintää ei keskitetä oleellisiin asioihin, 

se ajoitetaan huonosti tai suunnataan vääriin kanaviin. Viestinnän jakaminen liian moneen kana-

vaan taas syö liikaa niin henkisiä kuin taloudellisia resursseja. Jäsenten ikä on myös tärkeää huo-

mioida viestintää toteuttaessa, sillä nuoret odottavat viestintää eri kanavista kuin vanhempaa su-

kupolvea edustavat jäsenet. Viestintä on varmasti epäonnistunut, jos se ei tavoite jäseniä ollen-

kaan. (Myllymäki & Hinkka 2016, 52–53.) 

Jäsenien potentiaali unohdetaan 

Jokainen yhdistyksen jäsen on oman alansa ammattilainen tai vähintäänkin omaa taitoja, joita ei 

jokaisella jäsenellä ole. Silti yhdistyksessä saatetaan helposti ajautua ajattelemaan jäseniä vain 

harrastajina ja unohdetaan hyödyntää jäsenten erityisosaaminen. Yhdistys voi nostaa itsensä ai-

van uudelle tasolle ottamalla kaiken jäsenistönsä potentiaalin huomioon ja käyttöön. (Myllymäki 

& Hinkka 2016, 42.) 

Toisaalta jäsenien liiallinen hyödyntäminen yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi voi olla riski. 

Yhdistyksen jäsen antaa suuren siivun osaamisestaan yhdistyksen eteen, jonka lisäksi jäsen käyt-

tää oman päivätyönsä lisäksi useita tunteja päivästään yhdistyksen toimintaan. Yhdistykseen pal-

kattu toimihenkilö saattaa hoitaa samoja tehtäviä kuin vapaaehtoinen, mutta nostaa tästä työstä 

itselleen palkan. Vapaaehtoisen mielessä voi herätä epäreiluuden tunne, ja vastakkainasettelu 

vapaaehtoisen ja palkatun toimihenkilön välillä on valmis. (Myllymäki & Hinkka 2016, 39–40.) 

Vastuuhenkilöt väsyvät ja vaihtuvat 

Yhdistyksen vastuuhenkilöiden vaihtuvuus on yksi yhdistystoimintaa rasittavista ongelmista. 

Vaihtuvuudessa niin liika nopeus kuin liika hitauskin voi tehdä hallaa toiminnalle. Erityisesti vas-

tuutehtävän jättäminen kesken toimintakauden aikana aiheuttaa ongelmia. Tällaisen hallitsemat-

toman vaihtuvuuden seurauksena jokin tärkeä asia voi jäädä pitkäksikin aikaa vaille hoitoa. Toi-

saalta taas hämmennystä voi aiheuttaa, jos tehtävään valittu uusi henkilö ryhtyykin hoitamaan 

asiaa hyvin totutusta eroavalla tavalla. (Myllymäki & Hinkka 2016, 53.) 
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Joskus taas tehtävään on nimitetty väärä henkilö, jonka resurssit kuten aika, tieto ja taidot eivät 

riitä tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Erityisesti ongelmaksi muodostuu, jos tällainen 

henkilö pitää tiukasti kiinni tehtävästään. (Myllymäki & Hinkka 2016, 54.)  

On vaikea saada uusia ehdokkaita vastuutehtäviin, jos vanha hallitus jatkaa lähes automaattisesti 

vuodesta toiseen. Uuden toimijan ei ole aina helppo ehdottaa itseään mukaan, ellei jo kokenut 

yhdistystoimija ensin kutsu tai houkuttele jäsentä luottamustehtävään. Tärkeää olisikin kertoa 

jäsenille selvästi ja avoimesti hallituksen toiminnasta, kutsua jäseniä henkilökohtaisesti mukaan 

ja luoda jäsenille tunne siitä, että heitä ja heidän erityisosaamistaan tarvitaan yhdistyksessä. 

(Loimu 2010, 403–404.)    

Yhdistyksen työkuormalla on myös tapana kasaantua muutamien aktiivisten yhdistystoimijoiden, 

kuten puheenjohtajan ja hallituksen jäsenien harteille. Hallituksessakin voi istua henkilöitä, joiden 

yhdistystekeminen on lähinnä kokouksiin osallistumista, sillä aikaa kun toinen toimija on lähellä 

loppuun palamista. Tekemistä täytyy pystyä jakamaan ja tarpeen vaatiessa etsimään lisää aktiivi-

sia tekijöitä esimerkiksi jäsenien joukosta. Priorisoinnin avulla voi yhdistys myös luopua osasta 

yhdistyksen toiminnoista ja säästää ne toiminnot, jotka motivoivat yhdistystoimijoita eniten. 

(Myllymäki & Hinkka 2016, 58.) 
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3 Yhdistystoiminnan kehittäminen 

Yhdistystoiminta vaatii johtamista, aivan kuten yritystoimintakin. Kehitystä ei tapahdu ilman yh-

distyksen suunnitelmallista eteenpäin ohjaamista. Tässä luvussa tarkastellaankin yhdistyksen 

strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä yhdistystoiminnan kehittämisessä.  

Yksikään yhdistys ei ole täydellinen eikä tule täydellinen koskaan olemaankaan. Jokaisen yhdis-

tyksen toiminnasta löytyy jotain korjattavaa, paranneltavaa tai hiottavaa. Yhdistyksen onkin syytä 

jatkuvasti pohtia, mitä voisi tehdä toisin, ja mitä olisi syytä muuttaa, jotta yhdistys pystyy jatkos-

sakin toteuttamaan tarkoitustaan ja huolehtimaan jäsenistään entistä paremmin. (Loimu 2010, 

184.) Kehittäminen ja muutoksen tekeminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä emme mitenkään 

voi nähdä tulevaisuuteen tai ennustaa muutoksen suuntia. Vaikka kehittäminen onkin haastavaa, 

on se myös mahdollisuus, johon yhdistyksien kannattaa tarttua. (Harju & Ruuskanen-Himma 

2016, 7.) 

3.1 Strateginen suunnittelu 

Strategia on monimutkainen käsite määritellä, sillä sen määrittelyyn vaikuttaa suuresti valittu nä-

kökulma. Kun strategiaa tarkastellaan sellaisten organisaatioiden näkökulmasta, mitä yhdistykset 

ovat, on strategia organisaation apuväline saavuttaa organisaatiolle asetetut hyöty-, jatkuvuus- 

ja kehittymistavoitteet hallitsemalla ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutus-

suhteita. (Kamensky 2015.) Yksinkertaistettuna strategia kertoo, mitä tehdään, miksi tehdään ja 

miten tehdään. Sen tarkoitus on suunnata katseet menneisyyden sijasta tulevaan, päämääränä 

varmistaa toiminnan menestyminen ja jatkuvuus. (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 110–114.) 

Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toimintaan pätevät pitkälle samat lain alaisuudet 

kuin liiketoimintaa harjoittavien yritysten. Tällaiset organisaatiot ovat yhtä lailla olemassa jotakin 

tarkoitusta varten ja ne kilpailevat liikeyrityksien tavoin tietyistä resursseista, joita ovat esimer-

kiksi aika ja raha. Myös voittoa tavoittelemattomilla organisaatioilla on yleensä aina tarve suun-

nitella ja hallita taloutta, sillä yhdistyksilläkin on niin tuloja kuin menoja, joiden tasapainosta on 

huolehdittava. (Kamensky 2015.) 
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Yhdistysten strateginen suunnittelu on kuitenkin usein paljon liikeyrityksien strategista suunnit-

telua heikompaa. Strategiatyön merkitystä menestykselle ei välttämättä ole kaikissa organisaa-

tioissa ymmärretty, jolloin strateginen suunnittelu, puhumattakaan sen toteutuksesta, on unoh-

dettu kokonaan. (Kamensky 2015.) Harju ja Ruuskanen-Himma (2016, 110) toteavatkin, ettei pää-

määrätön puuhastelu johda toivottuihin tuloksiin edes järjestötoiminnassa.  

 

 

Kuvio 2 Strategisen suunnittelun ABC (Bryson 2018). 

Strateginen suunnittelu on yhdistyksen kannalta tärkeiden päätöksien ja toimien harkittua ja ku-

rinalaista suunnittelua ja toteuttamista suunnitellun prosessin mukaisesti. Strategisen suunnitte-

lun pohjalla on oltava selvä käsitys siitä, mikä yhdistys on, mitä se tekee ja miksi. Näiden perusky-

symyksien selventämisen jälkeen yhdistys voi alkaa suunnitella strategiaprosessiaan (kuvio 2), 

jonka vaiheet ovat yksinkertaistettuna nykytilan selvittäminen, tulevaisuuden toiveiden nimeä-

minen ja niiden keinojen päättäminen, jolla nämä nimetyt toiveet voitaisiin saavuttaa. (Bryson 

2018.) 
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Strategiaprosessi alkaa prosessin huolellisesta suunnittelusta. Ensimmäisenä analysoidaan yhdis-

tyksen sen hetkinen tila ja toimintaympäristö, jotta tiedetään mitkä ovat strategiaprosessin läh-

tökohdat.  Analyysivaiheen jälkeen pureudutaan yhdistyksen perustarkoitukseen eli miksi yritys 

on olemassa. Tätä kutsutaan missioksi. (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 114–115, 117–118.) 

Mission määrittelyn jälkeen on syytä kirkastaa yhdistyksen arvot. Arvot ovat yhdistyksen toimin-

taa ohjaavia perusperiaatteita, jotka voidaan usein ilmaista yhdellä sanalla, esimerkkinä tasa-ar-

voisuus. Strategiaprosessi etenee yhdistyksen perusajatuksen ja toimintaperiaatteiden pohtimi-

sen kautta vision määrittelyyn. Visio antaa kuvan siitä, miltä yhdistyksen tulevaisuus näyttää. Vi-

sion sijasta voidaan puhua myös päämäärästä ja siihen johtavista keskeisistä tavoitteista. (Harju 

& Ruuskanen-Himma 2016, 122–123.) 

Kaikkia näitä strategiaprosessin edeltäviä vaiheita hyödyntäen sovitaan lopuksi konkreettiset as-

keleet, joiden avulla yhdistyksen asettamaa päämäärää kohti lähdetään etenemään. Tätä kutsu-

taan strategiaksi, joka on strategisen suunnittelun lopputulos.  Strategian luominen vaatii siis pal-

jon vaivannäköä, aiheeseen paneutumista, sekä päätöksentekoa. Suunnittelu on kuitenkin vain 

lähtökohta toiminnalle, jonka jälkeen strategia on laitettava todellisuudessa käytäntöön. (Harju 

& Ruuskanen-Himma 2016, 126–127.) 

3.1.1 Missio 

Missio eli toiminta-ajatus kertoo organisaation olemassaolon perustarkoituksen (Santalainen 

2009, 72). Hyvä missio on lyhyt ja ytimekäs sekä ajallisesti rajaamaton. Missiota voi harkiten päi-

vittää tarpeen vaatiessa, kuitenkin niin, että mielessä pysyy toiminnan todellinen tarkoitus. (Harju 

& Ruuskanen-Himma 2016, 118.) 

Mission tulee olla perusteltu ja innostava, niin että yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneilla on 

helppo motivoitua lähtemään mukaan yhdistyksen toimintaan. Jos järjestön tehtävää kuvataan 

liian yleisellä tasolla, ei se kerro yhdistyksen todellisesta toiminnasta eikä näin ollen ole houkut-

televa. Missiota onkin syytä rajata tarpeeksi koskemaan juurin kyseisen järjestön toimintaa. Täs-

mällisestä missiosta on myös helpompi viestiä. (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 118–119.) 
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3.1.2 Arvot 

Arvot ohjaavat yhdistyksen toimintaa ja luovat eettiset linjat sille, miten yhdistyksen missiota läh-

detään saavuttamaan (Santalainen 2009, 73). Valittujen arvojen täytyy näkyä käytännön toimin-

nassa ja siksipä arvoja miettiessä on oltava realistinen. Sellaista arvoa on turha nimetä yhdistyk-

sen toiminnan periaatteeksi, jota yhdistys ei todellisuudessa toteuta. (Harju & Ruuskanen-Himma 

2016, 122.) 

Kun ryhdytään pohtimaan yhdistyksen arvoja, voi yhdistyksen toimintakulttuuriin sopivia arvoja 

löytyä yllättävän paljon. Arvot on hyvä kuitenkin tiivistää muutamiin yhdistyksen toiminnan kan-

nalta olennaisimpiin toimintaperiaatteisiin. Pelkän arvojen luettelemisen sijaan arvojen merkitys 

kannattaa avata käytännön esimerkeillä, jotta arvo muuttuu käytännönläheisemmäksi. (Loimu 

2010, 223.) 

3.1.3 Visio 

Visio on päämäärä ja sen saavuttamiseksi asetetut keskeiset tavoitteet, jota kohti yhdistys pyrkii 

(Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 123). Visio ei kuvaa itse tekemistä vaan toivottua asioiden tilaa. 

Hyvä visio on haastava, mutta realistinen. Vision on myös edistettävä, jos ei suoraan niin välilli-

sesti, organisaation toiminta-ajatusta eli missiota. Hyvä visio sitouttaa sen toteuttamisesta vas-

taavat tekemään töitä tavoitteiden saavuttamiseksi. (Loimu 2010, 225–226.) 

Visio ei voi olla liian yleisellä tasolla ilmaistu, mutta ei myöskään liian yksityiskohtainen. Tavoittei-

den huolellinen rajaaminen on tärkeää, jotta organisaation resurssit riittävät tavoitteiden toteut-

tamiseen. (Loimu 2010, 223–224.) Siinä missä yhdistyksen missio on pysyvämpi perusta toimin-

nalle, täytyy visiota päivittää ja uudistaa säännöllisesti, sillä epävakaassa toimintaympäristössä on 

turha arvailla tulevaisuutta liian pitkälle (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 123). Sopiva aikajänne 

visiolle onkin kahdesta kolmeen vuotta (Loimu 2010, 223). 
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3.2 Muutoksen johtaminen 

Muutosta tapahtuu jatkuvasti, vaikka emme yrittäisi erityisesti vaikuttaa asioihin. Sen sijaan ke-

hittäminen ja oppiminen on aina seurausta tietoisesta toiminnasta, jonka tavoitteena on aikaan-

saada muutos. Muutoksen seurauksena ei kuitenkaan aina tapahdu oppimista ja kehittymistä. 

(Honkanen 2006, 344.) 

Muutos ei aina toteudu sen suunnittelusta huolimatta tai suunnitellun kaltaisesti. Tällöin aiottu 

muutos ei vastaa toteutunutta muutosta.  Vaikka muutos ei saavuttaisi alun perin asetettuja ta-

voitteita, voi muutoksen lopputulema toisaalta olla suunniteltua muutosta parempi. (Honkanen 

2006, 345.) 

Muutoksella on kolme eri tasoista muotoa. Muutos voi olla kehityksellinen muutos, jossa organi-

saation toimintatapoja uudistetaan ja kehitetään paremmaksi. Kehityksellistä muutosta vaati-

vampi prosessi on transitionaalinen muutos, jossa nykyinen tapa toimia korvataan kokonaan uu-

della tavalla. Tässä muutoksessa organisaatio itsessään säilyy, mutta tavat toimia laitetaan uu-

teen uskoon. Kolmas ja ehdottomasti radikaalein muutoksen muoto on transformaatio. Transfor-

maatiossa organisaatio tunnistaa, ettei sen toimintatavat tai vanhojen toimintatapojen parante-

lukaan riitä toimintaympäristön muutoksessa, ja organisaatiossa käynnistetään kaikkea sen toi-

mintaa, toimintatapoja ja kulttuuria koskeva perusteellinen muutos. (Harju & Ruuskanen-Himma 

2016, 130–131.) 

Siitä huolimatta onko muutos hillitty vai radikaalimpi, on muutoksen tekeminen aina prosessi, 

jossa on useita vaiheita. Tähän prosessiin on tärkeää valmistautua hyvin. Ensimmäisenä tiedoste-

taan muutoksen tarve ja asennoidutaan tulevaan muutokseen. Muutostietoisuus syntyy, kun or-

ganisaation nykyinen tilanne kuvataan totuutta kaunistelematta, jonka jälkeen luodaan vahva nä-

kemys siitä, mitä organisaatio haluaa ja minkälaiseksi se haluaa tulla. (Harju & Ruuskanen-Himma 

2016, 132–133.) 

Toisessa muutoksen vaiheessa määritellään tavoite ja haluttu lopputulos. Organisaation täytyy 

miettiä, millaisen muutoksen se haluaa toteuttaa ja mitä toimintoja muutos koskee. Kolmannessa 

vaiheessa suunnitellaan muutoksen toimeenpano ja päätetään muutosprosessin johtamisesta. 

Neljännessä eli viimeisessä vaiheessa ryhdytään toteuttamaan suunniteltua muutosta. Tässä vai-

heessa tarvitaan erityisesti muutoksen johtamista, jotta muutosprosessi pysyy käynnissä ja jatkuu 

oikeaan suuntaan. Varsinkin ensimmäisillä muutokseen johtavilla askelilla on tärkeä merkitys, 

jotta muutos ottaa oikean kurssin. (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 133.) 
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3.3 Vastuuhenkilöiden roolit 

Yhdistyksen hallituksen tehtävillä on taipumusta kasaantua muutamien aktiivisien hallituksen jä-

senien hoidettavaksi. Tämä ei kanna pitkälle ja toiminta sujuukin paremmin, jos hallitus muistaa 

korostaa yhteisvastuullista luonnetta ja jakaa tehtäviä useamman jäsenen kesken. Samankin teh-

tävän suorittamiseen voi osallistua monta henkilöä jakamalla esimerkiksi tehtävän valmistelu ja 

suorittaminen osiin. (Vaattovaara 2016, 43.) 

Vaikka hallituksen yhteisvastuullista luonnetta korostetaan myös yhdistyslaissa (L 503/1989), on 

hallituksen kesken jaettava rooleja, joilla kullakin on omat vastuualueensa ja -tehtävänsä. Halli-

tusta johtaa puheenjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa ja edustaa myös koko yhdistystä. Puheen-

johtaja valmistelee kokoukset ja kutsuu kokoukset koolle, sekä johtaa niin hallituksen kokouksia 

kuin vuosikokouksiakin. Puheenjohtaja johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteutumista, huoleh-

tii tehtävien työnjaosta, luo ja ylläpitää hyvää ilmapiiriä yhdistyksessä, tarkastaa yhdistyksen kir-

janpidon ja toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana. (Vaattovaara 2016, 44–45.) 

Puheenjohtajan persoonalla ja tavalla toimia on iso merkitys siihen, millainen hallituksesta raken-

tuu. Motivoitunut, vahva ja tehtäväänsä perehtynyt puheenjohtaja vetää puoleensa muita moti-

voituneita ja osaavia hallituksen jäseniä. Epäpätevä ja huonolla asenteella varustettu puheenjoh-

taja taas karkottaa pätevät ja innokkaat vastuuhenkilöt. Ei ole samantekevää, kenet puheenjoh-

tajaksi valitaan. (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 64.)   

Sijaiseksi puheenjohtajalle valitaan varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajan tehtävät ovat samat 

kuin varsinaisen puheenjohtajan, mutta varapuheenjohtaja toimintavalta on käytössä vain varsi-

naisen puheenjohtajan estyessä. Koska varapuheenjohtaja ei välttämättä todellisuudessa hoida 

puheenjohtajien tehtäviä kovinkaan usein, voidaan varapuheenjohtajalle määrätä yhdistyksen 

säännöissä myös muita tehtäviä. (Vaattovaara 2016, 45.) Usein varapuheenjohtajaa kaavaillaan 

yhdistyksen seuraavaksi puheenjohtajaksi, joka harjoittelee puheenjohtajan tehtäviä hiljalleen si-

vusta käsin. Joskus taas vanha puheenjohtaja voidaan valita varapuheenjohtajaksi tukemaan ja 

auttamaan uutta puheenjohtajaa tehtävässään. (Loimu 2010, 187.) 

Hallitukseen valitaan aina myös sihteeri, joka työskentelee tiiviisti yhteistyössä puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan kanssa. Sihteerin tehtäviin kuuluu laatia kokouskutsut yhdessä puheenjoh-

tajan kanssa ja huolehtia niiden julkaisemisesta, kerätä kokouksissa osanottajaluettelot, laatia ko-

kouksista pöytäkirjat, valmistella toimintasuunnitelma ja -kertomus, laatia ja julkaista tiedotteet, 

hoitaa yhdistyksen jäsenrekisteriä sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto. Todellisuudessa näitä 
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sihteerille määrättyjä tehtäviä voidaan jakaa muidenkin hallituksen jäsenten kesken. Erityisesti 

jäsenten asioista ja tiedottamisesta voidaan valita vastaamaan erilliset vastuuhenkilöt. (Vaatto-

vaara 2016, 46.) 

Yhdistyksen taloudesta on vastuussa koko yhdistyksen hallitus, mutta taloutta hoitamaan valitaan 

taloudenhoitaja tai rahastonhoitaja. Tämän vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu talousarvion laatimi-

nen, taloudellisien asioiden esittely hallitukselle, jäsenmaksujen ja muiden sääntömääräisten tai 

päätösten mukaisten maksujen perintä ja tilitys, avustusten hakeminen, kirjanpidon suorittami-

nen ja tiliasiakirjojen toimittaminen yhdistyksen tilin- tai toiminnantarkastajalle sekä yhdistyksen 

varainhankinnan organisoiminen yhdessä hallituksen kanssa. (Vaattovaara 2016, 46–47.) Etenkin 

pienissä yhdistyksissä taloudenhoitaja hoitaa koko yhdistyksen taloushallinnon, mutta pätevän 

henkilön puuttuessa, tai taakan käydessä liian suureksi, yhdistyksellä voi olla tarve ulkoistaa aina-

kin osa toimista (Loimu 2010, 191–192). 

Yhdistyksen jäsenasioista voidaan valita huolehtimaan erillinen jäsensihteeri. Jäsensihteerin teh-

tävä on ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä, kuten päivittää jäsenten tietoja rekisteriin ja huo-

lehtia rekisterin ajantasaisuudesta. Jäsensihteeri myös vastaanottaa jäsenhakemukset ja eroil-

moitukset. (Vaattovaara 2016, 47.)  

Hallituksen jäsenistä voidaan nimetä myös tiedottaja, joka avustaa yhdistystä tiedottamiseen liit-

tyvissä tehtävissä. Tiedottajan tehtäväkenttään voi kuulu esimerkiksi yhdistyksen toimintaa esit-

televien materiaalien kuten esitteiden laatiminen, toiminnasta kertovien tiedotteiden laatiminen, 

kotisivujen ylläpitäminen ja lehti-ilmoituksien tai -juttujen laatiminen ja toimittaminen tiedotus-

välineille. (Vaattovaara 2016, 47.) 

Yhdistyksien säännöissä voidaan määrätä myös muista kyseisen yhdistyksen toiminnan kannalta 

tärkeistä vastuutehtävistä. Joissakin yhdistyksissä vastuutehtäviä ei puheenjohtajaa, varapuheen-

johtajaa ja sihteeriä lukuun ottamatta ole välttämättä määritelty ollenkaan. Vastuutehtäviä voi 

hoitaa myös hallituksen ulkopuolella olevat jäsenet. Erityisesti taloudenhoidosta, jäsenasioista ja 

tiedottamisesta voi vastata myös joku muu tehtävään kykenevä henkilö. (Vaattovaara 2016, 47–

48.) 
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3.4 Viestintä yhdistyksessä 

Ilvonen (2007, 9) toteaa, että vain kertomalla yhdistyksen tekemästä tärkeästä työstä, voi saada 

myös muut kiinnostumaan siitä. Viestintä onkin yhdistyksen toiminnan perusedellytys ja tärkeä 

voimavara, jonka avulla yhdistykselle luodaan positiivista imagoa, tiedotetaan ajankohtaisista asi-

oista ja pidetään yhteyttä niin yhdistyksen jäseniin kuin sidosryhmiinkin. Yksinkertaistettuna vies-

tintä on sanoman lähettämistä ja sen vastaanottamista. Viestinnän tärkeimpänä tavoitteena on 

vaikuttaminen. Viestinnällä voidaan pyrkiä vaikuttamaan lisäämällä viestinnän vastaanottajan tie-

toa, vahvistamalla mielikuvaa tai muuttamalla mielipidettä. (Ilvonen 2007, 9, 11.) 

Organisaatiossa viestinnällä on useita eri tehtäviä. Viestintä voidaan jakaa karkeasti päivittäiseen 

viestintään ja tiedottamiseen. Päivittäinen viestintä tarkoittaa kaikkea sitä keskustelua ja tiedon 

siirtymistä, mitä asioiden hoitaminen ja sopiminen vaatii. Päivittäinen viestintä on siis arkista ja 

vaihtelee muodoltaan tilanteen mukaan. Päivittäinen viestintä on myös keskustelevaa ja hyvin 

vuorovaikutteista verrattuna tiedottamiseen. Tiedottaminen on selvästi yksipuolisempaa tiedon 

välittämistä, jota toteutetaan päivittäistä viestintää suunnitelmallisemmin. (Juholin 2013, 55–57.) 

Viestinnän perille saamiseksi tarvitaan erilaisia viestintä kanavia. Oikeiden kanavien valinta on 

tärkeää, jotta viestintä varmasti tavoittaa halutun kohdeyleisön. Viestinnän kanavan valintaan 

vaikuttavat myös resurssit, sillä viestintä esimerkiksi valtakunnallisissa medioissa voi olla yhdis-

tykselle liian kallista, vaikka sitä kautta yhdistys tavoittaisi parhaiten tarkoitetut viestinnän vas-

taanottajat.  (Ilvonen 2007, 11–12.)  

Yhdistykselle on tärkeää määritellä viestinnän periaatteet ja kirjata nämä periaatteet myös ylös, 

jotta yhdistyksen jokainen toimija tietää yhdistyksen viestinnän tavoitteet ja pystyy hoitamaan 

omat viestintätehtävänsä periaatteiden mukaisesti. Yhdistyksen viestinnän tärkeitä periaatteita 

voivat olla esimerkiksi reaaliaikainen, ennakoiva, säännöllinen ja avoin sekä selkeä tiedottaminen. 

(Ilvonen 2007, 17–19.) 

Yhdistyksen viestintä voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sen mukaan, kenelle vies-

tintä on suunnattu. Yhdistyksessä sisäinen viestintä suuntautuu yhdistyksen jäsenille. Viestintä 

voi olla hallituksen välillä käytyä viestintää tai hallituksen tekemää viestintää muille yhdistyksen 

jäsenille. (Ilvonen 2007, 24.) Organisaatio suorittaa jatkuvasti myös ulkoista viestintää, jota voi-

daan kutsua myös markkinointiviestinnäksi. Organisaation nimi, visuaalinen ilme, logo, sijainti ja 

sen tarjoamat palvelut ovat kaikki organisaation markkinointiviestintää. (Vuokko 2002, 11.) 
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Yhdistyksessä ulkoisen viestinnän tehtävä on lähinnä tiedottaa, mutta viestinnän on syytä myös 

tukea yhdistyksen toimintaa sen tavoitteiden mukaisesti. Ulkoisen viestinnän tarkoituksena on 

levittää tietoisuutta yhdistyksestä ja perehdyttää sen jäseniä sekä jäsenyydestä kiinnostuneita 

yhdistyksen toiminnan periaatteisiin. Ulkoinen viestintä onkin suunnattu yhdistyksen potentiaa-

lisille jäsenille, yhteistyökumppaneille, sponsoreille ja muille sidosryhmille, kunnanpäättäjille, 

yleisölle ja medialle. (Ilvonen 2007, 11, 24.) 

Oli viestintä sitten suunnattu kenelle tahansa yhdistyksen vaikutuspiirissä olevalle taholle, halu-

taan viestinnän tietysti onnistuvan. Onnistuakseen viestinnän täytyykin olla suunnitelmallista ja 

erityisesti asiakaslähtöistä. Tässä suunnittelussa ja viestinnän oikeaoppisessa toteuttamisessa 

auttaa sisältöstrategia, joka on tehokas viestinnän ja markkinoinnin johtamisen apuväline muut-

tuvassakin ympäristössä. (Keronen & Tanni 2017.) 

Tiivistettynä sisältöstrategia kertoo yhdistyksen strategiset tavoitteet, joihin viestinnällä ja mark-

kinoinnilla voidaan lähteä vaikuttamaan, ja segmentoi kohderyhmät tavoitteiden mukaisesti. Li-

säksi sisältöstrategiassa listataan toimenpiteet, joilla valittua taktiikkaa lähdetään toteuttamaan 

ja määritellään sisältöstrategian tuottamisprosessille oma ohjausryhmänsä, eli avainhenkilöt joh-

tamaan prosessia. Sisältöstrategian ydintehtävä on auttaa organisaatiota priorisoimaan ja suun-

taamaan sen tekemää viestintää niin, että resurssit on ohjattu vain organisaation ja sen asiakkai-

den kannalta tärkeisiin asioihin. Paras aika sisältöstrategian tekemiseen on silloin, kun organisaa-

tion on kokenut muutoksen ja sen strategia on vastikään muuttunut. (Keronen & Tanni 2017.)  
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4 Kehittämistehtävä 

Opinnäytetyö toteutetaan toimeksiantajalähtöisenä kehittämistehtävänä, jonka aihe on urheilu-

seuran toiminnan kehittäminen. Opinnäytetyöhön kerättyä teoriaa lähdetään kehittämistehtä-

vässä viemään käytännön tasolle tarkoituksena käynnistää toimeksiantajayhdistyksen eli Kylmän 

Ratsastajien seuratoiminnan kehittämisprosessi ja laatia Kylmän Ratsastajille toimintakäsikirja, 

jonka on tarkoitus olla apuna toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. 

Osana kehittämistehtävää toteutetaan jäsenkysely toimeksiantajayhdistyksen jäsenille. Jäsenky-

sely on tiedonkeräysmenetelmä, jonka avulla yhdistyksen toimintaa voidaan suunnata paremmin 

vastaamaan jäsenien toiveita ja odotuksia. Jäsenkyselyn tuloksia hyödynnetään toimeksianta-

jayhdistykselle annettavia kehitysehdotuksia laatiessa.   

4.1 Kylmän Ratsastajat ry 

Kylmän Ratsastajat ry on vuonna 1989 perustettu ratsastusseura. Seuran kotipaikka on Kajaani ja 

seuran toiminta keskittyy Kajaanissa Kylmän asuinalueella sijaitsevalle Kylmän Ratsastustallille, 

jonka kanssa seura toimii tiiviissä yhteistyössä. Seuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa seuran 

toiminnasta kiinnostunut henkilö. Käytössään Kylmän Ratsastajilla on kolme jäsenyyslajia: junio-

rijäsen, seniorijäsen ja perhejäsen. (Kylmän Ratsastustalli n.d.) Vuonna 2020 seuralla on yhteensä 

73 jäsentä, josta juniorijäseniä on 32, seniorijäseniä 30 ja perhejäseniä 11 (Avonius 2020).  

Seuran toimintaa ohjaavat yhdistyslain (L 503/1989) ohessa seuran omat säännöt. Seura järjestää 

toimintaa pääasiassa jäsenilleen, mutta osa toiminnasta on avointa myös muille toiminnasta kiin-

nostuneille. Seuran järjestämää toimintaa ovat esimerkiksi kilpailut, valmennukset, koulutukset 

ja tapahtumat. Erityisesti Kylmän Ratsastajat on suunnannut resurssejaan lasten ja nuorten toi-

minnan järjestämiseen. (Kylmän Ratsastustalli n.d.) 

Seuraa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi varsi-

naista jäsentä, kaksi varajäsentä ja kaksi junioriedustajaa. Puheenjohtaja valitaan vuosittain, 

mutta muiden hallituksen jäsenien toimintakausi on kaksi vuotta kerrallaan. Hallituksen jäsenistä 

puolet on erovuorossa vuosittain. (Yhdistyksen säännöt 1989.) 
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Kylmän Ratsastajat on myös Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura. Suomen Ratsastajainliitto ry 

on suomalaisen ratsastusurheilun keskusjärjestö, jonka tarkoitus on muun muassa edistää ratsas-

tusta yleisenä liikunta- ja urheilumuotona, sekä kehittää Suomen ratsastuksen opetusta ja val-

mennusta. Liiton toiminta on jaettu kahdeksaan maantieteelliseen alueeseen, joista Kylmän Rat-

sastajat kuuluu Pohjois-Suomen alueeseen. (Suomen Ratsastajainliitto n.d.)  

Seuran toimintaympäristö 

Kylmän Ratsastajat ry toimii Pohjois-Suomessa Kajaanin kaupungissa, joka on Kainuun maakun-

nan maakuntakeskus. Kajaanin väkiluku vuonna 2019 oli 36 709. (MDI n.d.). Kajaanin pinta-ala on 

noin 2264 km2. Kajaani sijaitsee valtatie 5 vieressä, Oulujärven itäpuolella, Kajaanijoen varrella. 

Kajaanista on noin kahden tunnin ajomatkan lähimpiin suuriin kaupunkeihin Ouluun ja Kuopioon. 

(Visit Kajaani n.d.)  

 

Kuvio 3 Kainuu lukuina (Kainuun Liitto 2020). 

Suomessa ratsastusta harrastaa aktiivisesti noin 140 000 ihmistä, joista noin 42 000 ihmistä kuu-

luu erilaisiin ratsastusseuroihin. Suomen Ratsastajainliittoon kuuluvia ratsastusseuroja Suomessa 

on vuonna 2019 ollut 508, joista 53 seuraa toimivat Pohjois-Suomessa. (Suomen Ratsastajainliitto 

n.d.) Kainuussa on noin 80 erilaista liikunta- ja urheiluseuraa. Kylmän Ratsastajat mukaan lukien 

Kainuussa on yhteensä viisi ratsastusseuraa, joista kolme ratsastusseuraa toimivat Kajaanissa. 

(Kajaanin Kaupunki n.d.) 
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Seuran nykytilanne 

Kylmän Ratsastajat järjestävät keväisin ja syksyisin lähinnä seuratason kilpailuja este- ja koulurat-

sastuksessa. Seuran kilpailutoiminta on selvästi hiipunut ja kilpailuja on jouduttu myös perumaan 

vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kilpailujen järjestäminen on suurilta osin jäänyt muutaman 

hallituksen jäsenen varaan, jonka lisäksi rutiini kilpailujen järjestämiseen on puuttunut. Myös kil-

pailukutsujen ja muiden kilpailuja koskevien tärkeiden tiedotteiden julkaisu on usein viivästynyt.  

Kylmän Ratsastajat järjestävät myös säännöllisesti este- ja kouluratsastusvalmennuksia. Viime 

vuosina valmennuksissa on kuitenkin ollut vain vähän osallistujia, eikä suunnitellut valmennukset 

ole aina toteutuneet vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Valmennustarjonta on samalla supistu-

nut aiemmasta 5–7 vierailevasta valmentajasta noin 2–3 vakituisesti vierailevaan valmentajaan.   

Seurassa on aiemmin voinut harrastaa pienimuotoisesti myös lännenratsastusta ja siihen liittyvää 

maastakäsittelyä, mutta toiminta lännenratsastuksen osalta hiipui muutamia vuosia sitten, ja 

tänä päivänä seura ei järjestä ollenkaan lännenratsastukseen liittyvää toimintaa. Seura ei viime 

vuosina myöskään ole enää järjestänyt aiemmin tarjolla olleita Centered Riding -valmennustun-

teja, vaan toiminta on keskittynyt täysin este- ja kouluratsastukseen.  

Seuran senioritoiminta on takkuillut useamman vuoden ajan. Seuran seniorit osallistuvat heikosti 

tapahtumien järjestämiseen ja senioreiden motivointi talkootyöhön on ollut haastavaa. Sen sijaan 

seuran junioritoiminta on aktiivista ja monipuolista. Seuran vanhemmista juniorijäsenistä koottu 

Junnuklubi järjestää tapahtumia tallilla, osallistuu aktiivisesti kilpailujen järjestämiseen ja toimii 

kilpailuissa toimihenkilötehtävissä. Lisäksi Junnuklubi on kerännyt rahaa yhteisiin reissuihin. Jun-

nuklubin toimintaan on jokainen seuran 13–18-vuotias jäsen tervetullut mukaan.  

Seuran vanhemmat juniorijäsenet ovat viikonloppuisin vetäneet lapsille ja nuorille suunnattua 

Heppakerhoa Kylmän Ratsastustallilla. Heppakerhossa opetellaan hevostaitoja ja turvallista toi-

mintaa tallilla niin teoriassa kuin käytännössä leikin, askartelun ja liikunnan lomassa. Heppaker-

hoa on pidetty kysynnän mukaan, mutta tällä hetkellä kerhoon ei ole ollut tarpeeksi tulijoita, jotta 

sen järjestäminen olisi kannattavaa. 

Seuran hallituksen toiminnassa on havaittu myös ongelmia. Hallitus on kokoontunut hyvin epä-

säännöllisesti ja vain muutamia kertoja vuodessa. Kokouksien lisäksi hallituksen välillä käydään 

keskustelua sähköpostilla ja WhatsAppiin tehdyssä ryhmässä, mutta keskustelu on näissäkin ka-

navissa vähäistä. Työkuorma on jakaantunut epätasaisesti hallituksen jäsenten välillä, ja vastuu-
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tehtävien jakamisesta huolimatta tehtävät jäävät muutamien henkilöiden hoidettavaksi. Hallituk-

sen on ollut myös vaikea pitää kiinni vuosittaisista toiminnoista ja toteuttaa tarvittavat toimet 

aikataulussa. 

4.2 Kehittämistehtävän tavoitteet 

Kehittämistehtävän tavoitteena on pysäyttää toimeksiantajayhdistyksen toiminnan hiipuminen ja 

auttaa toimeksiantajayhdistystä elvyttämään, ylläpitämään ja kehittämään seuran toimintaa kes-

tävästi. Tarkoituksena on luoda toimeksiantajayhdistykselle strategia, joka käynnistää toimeksi-

antajayhdistyksessä kehittämisprosessin, jonka lisäksi tarkoituksena on täsmentää hallituksen jä-

senten rooleja ja luoda toimeksiantajayhdistykselle työkaluja, joilla seuratoimintaa on jatkossa 

helppo johtaa. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi, ja erityisesti toimeksiantajayhdistyksen kehittämisprosessin tueksi, 

kehittämistehtävänä toteutetaan Kylmän Ratsastajien toimintakäsikirja. Toimintakäsikirjan ta-

voitteena on auttaa yhdistystä jatkamaan alulle pantua kehittämisprosessia, sekä jäsennellä ja 

selkiyttää yhdistyksen toimintaa niin, että toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen 

on jatkossa helpompaa. 

4.3 Kehittämistehtävän toteutus 

Seuratoiminnan kehittäminen viedään teoriasta käytäntöön käynnistämällä Kylmän Ratsastajien 

toiminnan kehittämisprosessi (kuvio 4). Prosessissa hyödynnetään teoriassa käsiteltyä strategista 

suunnittelua, ja ensimmäisenä toteutetaan seuran nykytilan selvitys, jossa seuran toiminnot eri-

tellään ja esiin nostetaan toimintoja koskevat haasteet. 

 

Kuvio 4 Kylmän Ratsastajien kehittämisprosessi 

Nykytilan 
selvittäminen

Mission 
määrittely

Arvojen 
kirkastaminen

Vision 
suunnittelu

Keinojen ja 
mittarien 

valitseminen

Strategian 
luominen

Strategian 
toteuttaminen
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Nykytilan selvittämisen jälkeen määritellään toimeksiantajayhdistyksen missio ja kirkastetaan ar-

vot. Mission ja arvojen ollessa selvillä, voidaan yhdistykselle suunnitella visio tulevaksi kolmeksi 

vuodeksi. Visio sisältää yhdistyksen tulevaisuuden näkymän mukaisia tavoitteita, keinoja tavoit-

teiden saavuttamiseksi ja mittarit onnistumisen arvioimiseksi. Lopulta luodaan varsinainen stra-

tegia eli konkreettiset askeleet, jonka mukaan yhdistys lähtee toimintaansa toteuttamaan. Kehit-

tämisprosessi jatkuu yhdistyksen toimesta strategian jalkauttamisella ja toiminnan seurannalla, 

ja johtaa aina lopulta toiminnan arviointiin. 

Olennainen osa kehittämistyötä on yhteistyö toimeksiantajayhdistyksen hallituksen kanssa. Yh-

teistyö on tärkeää, jotta kehittämistyö on suunnattu oikein ja sen sisältö vastaa toimeksiantajayh-

distyksen tarpeita. Yhteistyö toteutetaan kontaktoimalla yhdistyksen hallitusta esimerkiksi säh-

köpostin välityksellä ja keskustelemalla kehittämistyöstä hallituksen kokouksissa. Aineistonhan-

kintamenetelmänä kehittämistehtävässä käytetään myös yhdistyksen jäsenille suunnattua jäsen-

kyselyä, jonka ensisijaisena tarkoituksena on selvittää yhdistyksen jäsenten toiveita ja odotuksia 

yhdistystä kohtaan. 

Kehittämistehtävän lopputuotos on Kylmän Ratsastajien toimintakäsikirja, jonka lisäksi havaitut 

puutteet huomioiden seuralle annetaan kehittämisehdotuksia. Toimintakäsikirjaan kirjataan ylös 

muun muassa yhdistyksen toiminnan tavoitteet, toimintatavat ja organisaatiorakenne. Myös yh-

distyksen toiminnan avuksi kehitetyt työkalut löytyvät valmiista toimintakäsikirjasta. Toimintakä-

sikirja luovutetaan kokonaisuudessaan kehittämistyön valmistuttua toimeksiantajayhdistyksen 

käyttöön. Alla olevassa kaaviossa (kuvio 5) on kuvattu kehittämistehtävän toteutuksen vaiheet. 

 

Kuvio 5 Kehittämistehtävän toteutusprosessi 

Aiheeseen 
perehtyminen 

teoriassa

Aiheeseen 
perehtyminen 

teoriassa

Yhdistyksen 
kehittämisprosessin 
suunnitteleminen

Yhdistyksen 
kehittämisprosessin 
suunnitteleminen

Jäsenkyselyn 
toteuttaminen
Jäsenkyselyn 

toteuttaminen
Strategisten linjausten 

työstäminen
Strategisten linjausten 

työstäminen

Jäsenkyselyn tuloksien 
analysoiminen

Jäsenkyselyn tuloksien 
analysoiminen

Kehittämisehdotuksien 
laatiminen

Kehittämisehdotuksien 
laatiminen

Yhdistyksen 
vuosikellon tekeminen

Yhdistyksen 
vuosikellon tekeminen

Toimintakäsikirjan 
kokoaminen

Toimintakäsikirjan 
kokoaminen

Työn onnistumisen 
arvioiminen

Työn onnistumisen 
arvioiminen
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4.4 Jäsenkysely 

Kyselytutkimus on tapa kerätä ja tutkia tietoa esimerkiksi yhteiskunnallisista ilmiöistä, ihmisten 

toiminnasta tai mielipiteistä. Kyselytutkimus toteutetaan kyselylomakkeen avulla, jossa tutkija 

esittää kysymyksiä, ja johon vastaaja vastaa omien kokemuksien tai mielipiteidensä mukaisesti. 

Usein kyselytutkimus on kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta, mutta jossain tapauksissa mu-

kana voi olla myös kvalitatiivisia eli laadullisia menetelmiä. (Vehkalahti 2014, 11–13.) 

Toimeksiantajayhdistys toiveesta osana opinnäytetyötä toteutettiin jäsenkysely, jonka tarkoituk-

sena oli nykyisten jäsenien kartoittaminen, sekä jäsenten toiveiden ja odotuksien selvittäminen 

(liite 2). Jäsenkysely toteutettiin myös tiedonkeräystarkoituksessa toimintakäsikirjaa varten ja 

seuran strategiaprosessin käynnistämisen tueksi. Kyselyssä esitetiin yhdeksän (9) kysymystä, joi-

den tarkoituksena oli muun muassa selvittää jäsenten tapaa harrastaa ratsastusta, kiinnostusta 

kilpailemista kohtaan ja odotuksia seuran järjestämästä toiminnasta. Lisäksi kyselyssä selvitettiin, 

minkä kanavien kautta jäsenet haluavat vastaanottaa seuran tiedottamista.    

Jäsenkysely toteutettiin sähköisesti Google Forms -ohjelmalla. Linkki jäsenkyselyyn jaettiin tallin 

ja seuran kotisivuilla sekä seuran Facebook sivuilla. Koska jäsenkyselyn linkki oli julkinen, paino-

tettiin jäsenkyselyn saatetekstissä kyselyn olevan vain Kylmän Ratsastajien jäsenille tarkoitettu. 

Jäsenkysely julkaistiin 10.11.2020 ja se sulkeutui 22.11.2020, jolloin kysely oli ollut esillä noin kaksi 

viikkoa. Vastaamisesta kyselyyn muistutettiin tallin Facebook sivuilla ja tallin ja seuran yhteisillä 

Instagram sivuilla viikko kyselyn julkaisemisen jälkeen. 

4.4.1 Jäsenkysely tulokset 

Tässä kappaleessa jäsenkyselyn tuloksia on avattu tiivistetysti, ja samalla analysoitu oleellisimpia 

kyselyn tuloksissa esille nousseita huomiota. Tarkempia kysymyskohtaisia tuloksia voi tarkastella 

jäsenkyselyn tuloksien yhteenvedosta (liite 3). 

Jäsenkyselyyn vastasi 42 seuran jäsentä, joka on 57,54 % kaikista seuran jäsenistä. Kaikki kyselyyn 

vastanneet jäsenet olivat naisia. Kyselyyn vastasi eniten juniorijäseniä, yhteensä 26 vastausta tuli 

junioreilta. Seniorijäseniä kyselyyn vastasi 14 ja loput kaksi (2) vastaajaa ovat perhejäseniä. Suurin 

osa vastaajista on ollut seuran jäsen viisi vuotta tai vähemmän. 14 vastaajaa on ollut seurassa 5–

10 vuotta ja viisi (5) vastaajaa on ollut seurassa jo 10–20 vuotta. Yksikään vastaajista ei ole ollut 

seurassa yli 20 vuotta. Suuri vastaajamäärä ensimmäisessä vastausvaihtoehdossa voi kertoa, että 
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seura on saanut viimeisen viiden vuoden aikana useita uusia jäseniä. Pitkäaikaisten jäsenten vä-

häinen vastaajamäärä taas voi kertoa epäonnistumisesta jäsenten sitouttamisessa.  

Vastaajista 28 on tuntiratsastajia, joka on 66,67 % kaikista vastaajista. Lisäksi kyselyyn vastasi kah-

deksan (8) satunnaista ratsastajaa, viisi (5) hevosen omistajaa, neljä (4) hevosen vuokraajaa ja 

kuusi (6) hevosen hoitajaa. Vastaajista kaksi (2) ilmoitti olevansa junioriratsastajien vanhempia. 

Toinen junioriratsastajan vanhemmista vastasi olevansa myös itse tuntiratsastaja. Työntekijäksi 

vastaajista nimesi itsensä yksi (1) henkilö ja aktiiviseksi yhdistystoimijaksi yksi (1) henkilö. Kaikista 

vastauksista 13 valitsi useamman kuin yhden vaihtoehdon. Monta vaihtoehtoa valinneista eniten 

vastaajat ilmoittivat olevansa sekä tuntiratsastajia, että hevosen hoitajia.  

Seuran jäsenten kiinnostus kilpailemista kohtaan on kyselyn perusteella vaihtelevaa. Kysymyk-

seen vastattiin asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoitti, ettei vastaaja ole kiinnostunut kilpailemisesta ol-

lenkaan, kun taas vaihtoehto 5 tarkoitti, että vastaaja on erittäin kiinnostunut kilpailemisesta. 

Vain kahdeksan (8) vastaajaa ilmoitti olevansa erittäin kiinnostuneista kilpailemisesta. Sen sijaan 

15 vastaajaa valitsivat vastausvaihtoehdon 4, jonka voidaan ajatella tarkoittavan, että vastaaja on 

melko kiinnostunut kilpailemisesta. Seitsemän (7) vastaajaa ilmoitti, ettei kilpaileminen kiinnosta 

heitä ollenkaan ja kahdeksan (8) kilpailijaa valitsivat vaihtoehdon 2, jonka perusteella he ovat vain 

vähän kiinnostuneita kilpailemisesta. Loput neljä (4) vastaajaa valitsivat keskimmäisen vaihtoeh-

don.  

Kun jäseniltä kysyttiin, minkälaista toimintaa he toivoisivat seuran järjestävän, keräsi ”Kilpailuja” 

vaihtoehto yhteensä 29 vastausta, ja oli näin ollen suosituin vastausvaihtoehto. Kilpailujen lisäksi 

jäsenet toivoivat erityisesti retkiä muille talleille (28 vastausta), retkiä hevosaiheisiin tapahtumiin 

(22 vastausta) ja koulutuksia (19 vastausta). Koko perheen tapahtumia ja erityisesti junioreille tai 

erityisesti senioreille suunnattua toimintaa kaipasivat selvä vähemmistö. 

Kyselyn perusteella kilpailujen järjestäminen on seuran jäsenten keskuudessa toivottua ja kilpai-

luja olisi kannattavaa järjestää. Kysyttäessä, mihin jäsenet ovat toiminnassa tyytyväisiä tai mitä 

he haluaisivat toiminnassa muuttaa, saatiin kolme (3) vastausta, joissa kilpailuja toivottiin järjes-

tettäväksi nykyistä enemmän. Kyseisen kysymyksen perusteella jäsenet kaipaavat seuralta muu-

toinkin nykyistä aktiivisempaa toimintaa. 

Jäsenet ovat erityisesti pitäneet seuran järjestämistä tapahtumista ja toivovat tapahtumia järjes-

tettävän myös jatkossa. Kyselyssä esiin tulivat perinteiset pikkujoulut ja kevätrieha. Myös talkoita, 

kuten siivoustalkoita kehuttiin. Vastauksien perusteella seuraretket ovat olleet todella tykättyjä 

ja ovat haluttuja jatkossakin. Yksi (1) vastaaja toivoi seuraretkiä järjestettävän useamman kerran 
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vuodessa. Retkien lisäksi jäsenet toivoivat seuran järjestävän koulutuksia, joita vetävät myös ul-

kopuoliset kouluttajat. Yksi (1) vastaaja mainitsi myös toivovansa vierailevien hevosalan ammat-

tilaisten näytöksiä kuten maastakäsittely- ja istuntanäytöksiä. Lisäksi erityiskiitosta toiminnastaan 

sai Junnuklubi. 

Kyselyn perusteella toivotuin tiedottamiskanava on Instagram. Instagramia toivoi 35 kyselyyn vas-

tannutta henkilöä, ollen näin suosituin vaihtoehto, erityisesti nuorempien jäsenien keskuudessa. 

Tiedottamista toivottiin tapahtuvan edelleen myös tallin ja seuran kotisivuilla, tallin ilmoitustau-

lulla ja Facebookissa. Vaihtoehto ”Uutiskirjeenä (sähköpostilla)” keräsi seitsemän (7) vastausta ja 

yksi (1) vastaaja valitsi vaihtoehdon ”Sanomalehdessä”.   

Pääasiassa seuran jäsenet vaikuttivat tyytyväisiltä seuran toimintaan. Kyselystä sai vahvan käsi-

tyksen siitä, että seurassa on hyvä ilmapiiri ja yhteishenki, ja jäsenet kokevat seurassa olevan läm-

pimän ja hyväksyvän tunnelman. Useampi vastaaja kertoi, että tallille ja toimintaan on helppo 

tulla mukaan omana itsenään. Vastaajat myös pitivät siitä, että seuran toiminta on avointa kaikille 

ja jokainen on yhtä tervetullut seuraan.   

Kehityskohteena esiin nousi puutteellinen tiedottaminen valmennustoiminnasta. Yhdessä vas-

tauksessa ehdotettiin valmennuksien merkitsemistä myös Hopoti -tuntivarausjärjestelmään. Lo-

put kehitysehdotukset koskivat seuran toiminnan sijaan Kylmän Ratsastustallin toimintaa.  

4.5 Kehittämisehdotukset pähkinänkuoressa 

Osana kehittämistehtävää selvitettiin toimeksiantajayhdistyksen nykytilaa, jossa on selvityksen 

perusteella todettu joitakin haasteita ja ongelmakohtia. Lisäksi yhdistyksen jäsenien odotuksia ja 

toiveita selvitettiin jäsenkyselyn avulla. Yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi on aloitettu kehit-

tämisprosessi, jonka tarkoitus on yhdessä kehittämistehtävän lopputuotoksena syntyneen toi-

mintakäsikirjan kanssa vastata yhdistyksen toiminnassa havaittuihin haasteisiin ja suunnata toi-

mintaa jäsenien toiveita vastaavaksi. Lisäksi toiminnan kehittämiseksi, toiminnan sujuvuuden var-

mistamiseksi ja jäsenten toiveiden huomioon ottamiseksi laadittiin kehittämisehdotukset (kuvio 

6). 
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Kuvio 6 Kehittämisehdotukset toimeksiantajayhdistykselle 

Viestintäsuunnitelman laatiminenViestintäsuunnitelman laatiminen

• Helpottaa ja yhtenäistää viestintää

Yhteisen dokumenttialustan käyttöönotto hallitukselleYhteisen dokumenttialustan käyttöönotto hallitukselle

• Hallituksen jäsenillä pääsy tärkeisiin asiakirjoihin, kuten kokouksien pöytäkirjoihin

Sähköpostin käyttöönotto sisäisen viestinnän kanavaksiSähköpostin käyttöönotto sisäisen viestinnän kanavaksi

• Jäsenien lähestyminen ajankohtaisissa asioissa helpottuu

Uutiskirjeen lähettäminen jäsenille Uutiskirjeen lähettäminen jäsenille 

• Sähköpostin välityksellä esimerkiksi neljännesvuosittain

Uusien sponsorien etsiminen, sponsorisuhteiden hoitorutiinin käyttöön ottaminenUusien sponsorien etsiminen, sponsorisuhteiden hoitorutiinin käyttöön ottaminen

• Sponsoreista maininnat tallin ja seuran kotisivuille

Valmiin kilpailutukihakemuspohjan käyttöönottoValmiin kilpailutukihakemuspohjan käyttöönotto

• Kilpailutuen hakeminen helpottuu ja selkeytyy

Koulutustarjonnan lisääminenKoulutustarjonnan lisääminen

• Ulkopuolisien kouluttajien järjestämiä klinikoita
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5 Toimintakäsikirja 

Kehittämistehtävän lopputuotoksena syntyi 30 sivuinen Kylmän Ratsastajien toimintakäsikirja 

(liite 1). Toimintakäsikirja sisältää seuran perustietojen lisäksi tietoa seuran toiminnasta ja seuran 

jäsenyydestä, ohjeita toiminnan selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi, sekä toiminnan kehit-

tämisprosessin käynnistyksessä syntyneet strategiset linjaukset. 

Toimintakäsikirjan ensimmäinen luku on johdanto, jossa avataan lyhyesti tietoa seurasta ja sen 

toiminnasta, sekä toimintakäsikirjan tarkoitusta. Toisessa luvussa on kerätty yhteen kaikki seuran 

perustiedot sen toimipaikan osoitteesta Y-tunnukseen. Lisäksi toimintakäsikirjaan on lisätty linkit 

tallin ja seuran kotisivuille, Facebook sivuille ja Instagram sivuille. 

Kolmannessa luvussa käsitellään seuran jäsenyyttä, jäsenlajeja, jäseneksi liittymistä ja seurasta 

eroamista sekä jäsenetuja. Neljännen luvun otsikko on Toiminnan tarkoitus. Tähän osioon on ke-

rätty toiminnan kehittämisprosessin aloittamisen tuotoksena syntyneet missio, arvot ja visio, 

jotka ovat ensimmäistä kertaa seuran historiassa kirjoitettu selkeästi esille. 

Toimintakäsikirjan viidennen luvun on tarkoitus avata ja selkeyttää yhdistyksen organisaatiora-

kennetta yhdistyksen nykyisille jäsenille sekä jäsenyydestä kiinnostuneille. Luvussa käsitellään yh-

distyksen hallintovallan ja päätäntävallan jakautuminen kevät- ja syyskokouksen sekä seuran hal-

lituksen välillä. Luvun sisältö perustuu täysin yhdistystä koskeviin lakeihin ja asetuksiin, sekä eri-

tyisesti yhdistyksen omiin sääntöihin. Lisäksi luvussa on määritelty vastuuhenkilöiden tehtävät 

selkeyttämään hallituksen työnjakoa. 

Kuudes luku sisältää tietoa toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta. Toimintakäsi-

kirjaan on kirjattu ylös yhdistyksen taloudenhoidon perusteet sekä toiminnan tulot ja menot. Seit-

semännessä luvussa käsitellään seuran viestintää niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnän näkökul-

mista, jonka lisäksi toimintakäsikirjaan on määritelty yhdistyksen viestinnän periaatteet. 

Luvuissa kahdeksan ja yhdeksän käydään läpi yhdistyksen kilpailutoimintaa, koulutusta ja valmen-

nustoimintaa. Luvussa kymmenen on yhdistykselle kehitetty seuratoiminnan vuosikello, johon on 

tiivistetty koko seuran toimintaa koskevia tärkeitä vuosittaisia toimia. Vuosikelloon on merkitty 

hallituksen työtehtäviä, tärkeitä tiedottamista koskevia huomioita ja säännöllisiä vuosittain seu-

ran järjestämiä tapahtumia. Vuosikello on avuksi niin seuran hallitukselle toiminnan johtamisessa, 

kuin seuran jäsenille toiminnan kokonaisuuden hahmottamisessa. 
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Toimintakäsikirjan päättää luku toiminnan arvioinnista. Toimintakäsikirjan liitteeksi on kehittä-

mistyön yhtenä osa-alueena tehty sääntömääräisien vuosikokouksien kutsupohjat ja kilpailutuen 

hakemuspohja. 

Toimintakäsikirja pohjautuu tämän opinnäytetyön teoriaosuuteen, ja se on toteutettu seuran 

sääntöjä, edellisten vuosien toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia sekä seuran viestintäkanavia 

apuna käyttäen. Lisäksi toimintakäsikirjan kasaamista varten on selvitetty seuran jäsenten odo-

tuksia jäsenkyselyn avulla. Toimintakäsikirja ei ole pysyvä opas, vaan sitä päivitetään tarvittaessa 

seuran toiminnassa tapahtuvien muutoksien ja kehityksen mukaisesti. 
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6 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä suomalaiseen yhdistystoimintaan ja sen johtamiseen, 

sekä erityisesti oppia keinoja yhdistystoiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyö toteutettiin toi-

meksiantajalähtöisenä kehittämistehtävänä, jonka aihe valikoitui omasta aloitteestani huomat-

tuani oman ratsastusseurani toiminnassa ongelmia, joihin opinnäytetyöllä olisi mahdollista tart-

tua.  

Kehittämistehtävänä käynnistettiin Kylmän Ratsastajien seuratoiminnan kehittämisprosessi ja 

luotiin yhdistykselle toimintakäsikirja kehittämistyön tueksi. Toimintakäsikirjan tarkoituksena oli 

jäsennellä ja selkiyttää yhdistyksen toimintaa niin, että toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja 

kehittäminen olisi toimeksiantajayhdistykselle jatkossa helpompaa. Erityisesti toiminnan selkeyt-

tämiseksi ja seuratoiminnan johtamisen avuksi luotiin Kylmän Ratsastajille vuosikello, johon on 

eritelty yhdistyksen tärkeimmät kuukausittaiset toiminnot.  

Työn teoreettinen viitekehys käsittelee yhdistystoiminnan perusteita ja keinoja yhdistystoimin-

nan kehittämiseen. Ensimmäisenä työn teoriaosuudessa perehdytään siihen, mitä yhdistystoi-

minta on, ja tutkitaan sen luonteen vapaaehtoisuutta. Lisäksi perehdytään toiminnan ja sen ta-

louden seurantaan ja arviointiin, sekä sivutaan suomalaisen yhdistystoiminnan historiaa. Tämän 

jälkeen teoriaosuudessa pureudutaan toiminnan kehittämiseen, erityisesti niiltä osin, mitä kehit-

tämistehtävänä luodun toimintakäsikirjan kannalta on oleellista. Useita lähteitä käyttäen on ka-

sattu tiivis teoriaosuus, jonka avulla lukija perehdytetään suomalaisen yhdistystoiminnan ja sen 

kehittämisen maailmaan. 

Empiriassa teoria siirretään käytäntöön case -tutkimuksen tyyppisesti. Toimeksiantajayhdistyk-

sen eli Kylmän Ratsastajien toimintaa lähdetään kehittämään strategista suunnittelua hyödyn-

täen, ja ensimmäisenä selvitetäänkin yhdistyksen nykytila. Tämän jälkeen kirkastetaan yhdistyk-

sen toiminta-ajatus ja arvot, ja määritellään yhdistykselle näitä toimintoja tukeva visio. Yhdistyk-

sen vision aikajänteeksi valittiin kolme vuotta huomioiden pienen yhdistyksen resurssit, mutta 

ajatuksena, ettei toiminta ei jäisi polkemaan paikalleen liian moneksi vuodeksi.  

Lopuksi kehittämisprosessin käynnistävät toimet ja työkalut kerättiin yhteen, ja näin kehittämis-

tehtävän lopputuotoksena syntyi kattavasti seuran toimintaa kuvaava toimintakäsikirja, sekä ke-

hittämisehdotukset, joiden avulla toimeksiantajayhdistyksen on mahdollista lähteä johtamaan ja 

kehittämään yhdistystä toimivammaksi ja houkuttelevammaksi. Toiminta-ajatuksen, arvojen ja 
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tavoitteiden määrittelyn myötä seuran toiminnan tarkoitus selkeytyi, joka helpottaa seuran halli-

tuksen suunnittelutyötä nyt ja tulevaisuudessa. Toimintakäsikirja toimii myös tietolähteenä yh-

distyksen jäsenille ja jäsenyydestä kiinnostuneille. 

Toimintakäsikirja onnistui kehittämistehtävälle ja toimintakäsikirjalle nimettyjen tavoitteiden 

mukaisesti, ja mielestäni toimeksiantajayhdistyksellä on nyt käsissään työkalut toiminnan elvyt-

tämiseen ja käynnistetyn kehittämisprosessin jatkamiseen. Toimintakäsikirja vastaa hyvin laajuu-

deltaan Kylmän Ratsastajien toimintaa ja käsittelee kattavasti toiminnan eri osa-alueita. 

Valmiin toimintakäsikirjan ja kehittämisehdotuksien toimeksiantajalle luovuttamisen jälkeen ke-

hittämisprosessin jatkuminen ja onnistuminen on kiinni vain toimeksiantajayhdistyksen motivaa-

tiosta ja panoksesta. Näin jälkikäteen ajateltuna, kehittämistehtävän aikana olisi kannattanut pi-

tää tiiviimmin yhteyttä yhdistyksen hallitukseen ja osallistaa hallitusta enemmän jo kehittämis-

prosessin käynnistämiseen, jolloin hallituksen ymmärrys työstä, ja mielenkiinto kehittämisproses-

sia kohtaan, olisi varmasti tässä vaiheessa nykytilanteeseen verraten vahvempi. Tilannetta kui-

tenkin lieventää se, että kuulun itse kyseiseen seuraan ja sen hallitukseen, joten voin perehdyttää 

yhdistyksen huolella tähän kehitysprosessiin myös työn valmistumisen jälkeen.  

Vaikka yhdistystoiminta oli kokemuksien kautta ennestään tuttua, syventyi osaamiseni opinnäy-

tetyön myötä varsinkin yhdistystoiminnan haasteiden ymmärtämisen sekä ratkaisemisen suh-

teen. Käsitykseni kasvoi myös puheenjohtajan roolista yhdistyksen johtajana, ja väitänkin, että 

yhdistyksen yksi tärkeimmistä voimavaroista on tehtäväänsä sitoutunut, motivoitunut ja osaava 

puheenjohtaja, joka nostattaa yhdistyksen yhteishenkeä ja saa jokaisen jäsenen puhaltamaan yh-

teen hiileen yhdistyksen eteen. 

Pitkästä historiastani Kylmän Ratsastajien jäsenenä ja kokemuksestani seuran hallituksessa oli 

merkittävästi hyötyä kehittämistehtävän toteuttamisessa, sillä pystyin heti tarttumaan toimeksi-

antajayhdistyksen ongelmien ytimeen. Opinnäytetyön aikana kiinnostukseni järjestötoimintaan 

kasvoi, ja samalla syntyi ajatus mahdollisesta työurasta kolmannella sektorilla. Yhdistykset kui-

tenkin luovat Suomeen ainutlaatuisen järjestötoiminnankentän, joka tuottaa meille palveluja ih-

misten hyvinvointi edellä ja antaa jokaiselle mahdollisuuden tuntea kaivattua yhteisöllisyyttä. 
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Liitteet



 

1 JOHDANTO 

Kylmän Ratsastajat ry on vuonna 1989 perustettu ratsastusseura. Seuran kotipaikka 

on Kajaani ja seuran toiminta keskittyy Kajaanissa Kylmän asuinalueella sijaitsevalle 

Kylmän Ratsastustallille, jonka kanssa seura toimii tiiviissä yhteistyössä. Seuran jäse-

neksi voi liittyä kuka tahansa seuran toiminnasta kiinnostunut henkilö. Vuonna 2020 

seuralla oli yhteensä 73 jäsentä, josta juniorijäseniä oli 32, seniorijäseniä 30 ja perhe-

jäseniä 11. 

 

Kylmän Ratsastajat on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura. Suomen Ratsastajain-

liitto ry on suomalaisen ratsastusurheilun keskusjärjestö. Liiton toiminta on jaettu kah-

deksaan maantieteelliseen alueeseen, joista Kylmän Ratsastajat kuuluu Pohjois-Suo-

men alueeseen. Suomen Ratsastajainliiton toimintalinjaukset ohjaavat myös Kylmän 

Ratsastajien toimintaa. Lisäksi seuran toimintaa ohjaavat yhdistyslain (L 503/1989) 

ohessa seuran omat säännöt. Toimintaa ohjaavat myös seuran toiminta-ajatus, arvot 

ja kolmen vuoden välein päivitettävät tavoitteet, jotka ovat kirjattu ylös tähän toiminta-

käsikirjaan. 

 

Toimintakäsikirjan tarkoituksena on auttaa Kylmän Ratsastajien hallitusta toiminnan 

johtamisessa, sekä tuoda tietoa seuran toiminnasta niin sen jäsenille kuin jäsenyy-

destä kiinnostuneille. Toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää Kyl-

män Ratsastajien toimintaa, ja luoda toiminnalle selvät periaatteet ja päämäärät. 

 

Toimintakäsikirja on kasattu seuran sääntöjä, edellisten vuosien toimintasuunnitelmia 

ja -kertomuksia sekä seuran viestintäkanavia apuna käyttäen. Lisäksi toimintakäsikir-

jan kasaamista varten on tavattu seuran hallituksen kanssa ja selvitetty seuran jäsen-

ten odotuksia seuraa kohtaan jäsenkyselyn avulla. Toimintakäsikirja ei ole pysyvä 

opas, vaan sitä päivitetään tarvittaessa seuran toiminnassa tapahtuvien muutoksien ja 

kehityksen mukaisesti. 

  



 

2 SEURAN PERUSTIEDOT 

Virallinen nimi: Kylmän Ratsastajat ry 

Nimen lyhenne: KyRa 

Perustamisvuosi: 1989 

Kotipaikka: Kajaani 

Osoite: Siikapurontie 63, 87500 Kajaani 

Rekisteritunnus: 154.158 

Y-tunnus: 1479474–5 

Sähköposti: kylmanratsastajat@gmail.com 

Kotisivujen osoite: https://kylmantalli.sporttisaitti.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/kylmanratsastajat/ 

Instagram: https://www.instagram.com/kylmanratsastajat/ 

 

 

  



 

3 JÄSENYYS 

Kylmän Ratsastajien jäseneksi voi liittyä kuka tahansa ratsastuksesta ja hevosharras-

tuksista kiinnostunut. Seuralla on käytössä kolme jäsenyyslajia: juniorijäsen, seniorijä-

sen ja perhejäsen.  

 

Juniorijäseneksi voi liittyä alle 18-vuotias henkilö. Juniorijäsenyys on voimassa sen 

vuoden loppuun saakka, kun henkilö täyttää 18 vuotta, jonka jälkeen jäsen automaat-

tisesti siirtyy seniorijäseneksi. Seniorijäsen on yli 18-vuotias henkilö. Perhejäseneksi 

voi liittyä henkilö, jonka perheestä vähintään yksi toinen henkilö on seuran juniori- tai 

seniorijäsen. 

 

Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla koko nimen, henkilötunnuksen, osoitteen ja sähkö-

postiosoitteen seuran jäsensihteerille sekä maksamalla tämän jälkeen postissa saapu-

van jäsenmaksun. Jäsenyys on voimassa jäsenmaksun maksamisen jälkeen. Jäsen-

sihteerin yhteystiedot löytyvät tallin ja seuran kotisivuilta. Seurasta voi erota ja jäse-

nyytensä päättää ilmoittamalla siitä jäsensihteerille ja jättämällä seuraavan mahdolli-

sesti saapuvan jäsenmaksun maksamatta.  

3.1 JÄSENEDUT 

Kylmän Ratsastajien jäsenillä on käytössään seuran tarjoamia jäsenetuja. Kylmän Rat-

sastajien jäsen saa käyttöönsä myös kaikki Suomen Ratsastajainliiton tarjoamat jäsen-

edut. Tarkemmat ajankohtaiset tiedot jäseneduista löytyy tallin ja seuran kotisivuilta. 

 

Kylmän Ratsastajien jäsenedut 

 

• edullisempi tuntikortti Kylmän Ratsastustallilla 

• oikeus osallistua harjoituskilpailuihin 

• kilpailutuki 

• edut kajaanilaisista yrityksistä  



 

4 TOIMINNAN TARKOITUS 

Kylmän Ratsastajat järjestävät jäsenilleen monipuolista toimintaa, johon kaikki seuran 

jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan. Seura järjestää jäsenilleen suunnatun toimin-

nan lisäksi kaikille avoimia tapahtumia, valmennuksia, kilpailuja ja koulutuksia. Seuran 

strategiset toimintalinjat määriteltiin syksyllä 2020 ja ne toimivat perustana toiminnan 

suunnittelussa.  

4.1 MISSIO 

Missio kertoo seuran perustarkoituksen. Kylmän Ratsastajien missio on määritelty seu-

ran sääntöjen, nykyisten toimintatapojen ja tulevaisuuden tavoitteiden pohjalta niin, 

että seuran toiminta-ajatus tulee lyhyesti ja selkeästi esille sekä kestää aikaa. 

 

 

Kuvio 7 Kylmän Ratsastajien toiminta-ajatus 



 

Toiminta-ajatusta toteutetaan käytännössä  

 

● tarjoamalla monipuolista toimintaa kaikenikäisille jäsenille 

● kouluttamalla jäseniä 

● järjestämällä valmennuksia 

● järjestämällä kilpailuja  

● järjestämällä hevosaiheisia tapahtumia, jossa uudetkin harrastajat pääsevät tutus-

tumaan ratsastukseen matalalla kynnyksellä 

● tekemällä yhteistyötä alueen muiden ratsastusseurojen kanssa 

● vaikuttamalla alueen liikuntatoiminnan kehitykseen ja harjoituspaikkojen rakenta-

miseen 

4.2 ARVOT 

Seuran toiminta perustuu seuralle tärkeiden arvojen noudattamiseen ja kunnioittami-

seen. Seuran arvot näkyvät seuran ja sen jäsenien jokapäiväisessä toiminnassa, ja 

jokainen seuran jäsen sitoutuu toimimaan näiden arvojen mukaisesti. 

 

 

Kuvio 8 Kylmän Ratsastajien toimintaa ohjaavat arvot 



 

 

Hyvinvointi 

Seuran arvoissa hyvinvointi on tärkeässä roolissa ja käsittää niin hevosten kuin har-

rastajien hyvinvoinnin. Hevosten hyvinvointia seurassamme edistetään järjestämällä 

aiheeseen liittyviä koulutuksia ja siirtämällä hevosmiestaitoja seuraaville sukupolville 

esimerkiksi heppakerhon avulla. Harrastajien hyvinvoinnista huolehditaan yhteistä 

oheisliikuntaa järjestämällä. Seuramme haluaa toimia esimerkkinä terveellisten elä-

mäntapojen edistämisessä esimerkiksi pitämällä tallialueen savuttomana ja päihteet-

tömänä. 

 

Tasa-arvoisuus 

Seuraamme ovat tervetulleita kaiken ikäiset hevosharrastajat sukupuoleen tai muihin 

sisäisiin tai ulkoisiin tekijöihin katsomatta. Jokaista seuran jäsentä kohdellaan tasaver-

taisesti taitotasosta riippumatta. Seurassamme on yhteiset pelisäännöt, joita jokainen 

tahollaan noudattaa. Harrastamisen ja seuratoiminnan mahdollisuus annetaan jokai-

selle halukkaalle. Kaikki seuramme jäsenet ovat meille yhtä tärkeitä. 

 

Yhteisöllisyys 

Seuramme tunnetaan hyvästä yhteishengestä, jota vaalimme tulevaisuudessakin. Hy-

vää yhteishenkeä ylläpidetään tervehtimällä jokaista vastaantulijaa tallilla, ottamalla jo-

kainen toisemme huomioon ja huolehtimalla ettei kukaan jää yksin. Seuraamme edus-

tetaan ylpeydellä niin kotitallilla, kilpailuissa kuin muillakin talleilla ja tapahtumissa. Au-

tamme ja tuemme toisiamme tarpeen vaatiessa. Luomme jokapäiväisellä toiminnalla 

seuraamme tervetulleen ilmapiirin, johon on helppo päästä mukaan. 

  

Koulutuksellisuus 

Haluamme seurassamme tarjota jokaiselle mahdollisuuden oppia uutta sekä kehittyä 

hevosenkäsittelijänä, ratsastajana tai seuratoimijana. Haluamme kasvattaa vastuun-

tuntoisia, kohteliaita ja reippaita hevosharrastajia. Järjestämme eritasoisia valmen-

nuksia ja valmennustyyppisiä tunteja niin este- kuin kouluratsastuksessa. Lisäksi jär-

jestämme koulutuksia ja kannustamme seuramme jäseniä osallistumaan myös mui-

den tahojen järjestämiin koulutuksiin.  



 

4.3 VISIO 

Visio on seuran tulevaisuuden tavoitenäkymä, joka kertoo millainen seura haluaa olla 

tulevaisuudessa. Toiminnalle asetetaan tavoitteet, kirjataan keinot tavoitteiden saavut-

tamiseksi ja nimetään mittarit, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata. 

Kylmän Ratsastajien vision aikajänne on kolme vuotta. 

 

 

 

 

 

Tavoite: Avointa ja selkeää toimintaa 

Keinot 

• Toimintakäsikirjan käyttöönotto 

Mittarit 

• Hallituksen toiminnan helpottuminen 

• Jäsenkysely 

  

Kuvio 9 Kylmän Ratsastajien visio vuosille 2021–2023 



 

Tavoite: Vetovoimainen ratsastusseura, jonka jäsenmäärä on kasvussa 

Keinot 

• Avointa ja aktiivista tiedottamista 

• Hyvän yhteishengen ylläpitäminen ja sen viestiminen ulospäin 

• Jäsenten toiveiden toteuttaminen 

• Seuran tekeminen tunnetummaksi osallistumalla yleisötapahtumiin 

Mittarit 

• Jäsenmäärän kasvu 

 

Tavoite: Hyvä yhteishenki ja ilmapiiri 

Keinot 

• Noudatetaan seuran arvoja 

• Näytetään esimerkkiä 

Mittarit 

• Jäsenkysely 

 

Tavoite: Aktiivista kilpailutoimintaa myös aluetasolla 

Keinot 

• Koulutetaan, aktivoidaan ja innostetaan toimihenkilöitä 

• Kannustetaan kilpailemiseen, tuetaan kilpailijoita 

• Organisoidaan kilpailujen järjestämistä (otetaan käyttöön kilpailuopas) 

• Huolletaan ja uudistetaan kilpailukalustoa 

Mittarit 

• Järjestettyjen kilpailujen määrä 

• Aluetason kilpailujen järjestäminen 

• Seuraa edustavien kilpailijoiden määrän kasvu 

 

Tavoite: Hyvin organisoitua viestintää 

Keinot 

• Viestintäsuunnitelman laatiminen 

• Viestinnän periaatteiden noudattaminen 

Mittarit: 

• Palaute 

• Jäsenten pysyvyys, jäsenmäärän kasvu 

 

 



 

Tavoite: Vakaa taloudellinen tilanne 

Keinot 

• Sponsorien hankkiminen ja sitouttaminen 

• Jäsenmaksutulojen kasvattaminen 

• Talouden huolellinen suunnittelu ja hoitaminen 

Mittarit 

• Toiminnan jatkuminen 

• Tulojen ja menojen tasapaino 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 ORGANISAATIORAKENNE 

 

Kuva 1 Kylmän Ratsastajien organisaatiorakenne 

 

5.1 KEVÄT- JA SYYSKOKOUS 

Vuosikokoukset eli kevät- ja syyskokoukset ovat seuran ylin päättävä elin. Kokouksiin 

ovat tervetulleita kaikki seuran jäsenet. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat, 

joiden lisäksi käydään läpi muut kutsussa esitetyt asiat. Kokouksissa voidaan keskus-

tella myös muista jäsenten esille nostamista asioista. Vuosikokoukset järjestetään 

sääntöjen mukaisesti keväisin maalis-huhtikuussa, sekä syksyisin loka-marraskuussa. 

 

Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, 

sekä myönnetään hallitukselle vastuuvapaus. Syyskokouksessa hyväksytään tulevan 

vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä vahvistetaan tulevan vuoden jäsen-

maksut. Syyskokouksessa valitaan myös seuraavan vuoden hallitus. 

 

Kutsu sääntömääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 vuorokautta ennen 

kokousta. Kokouksen kutsuu koolle seuran hallitus. Kevät- ja syyskokouksien kutsun 

mallipohja ja käsiteltävät asiat löytyvät tämän toimintakäsikirjan liitteistä (liite 1). 

Kevät- ja syyskokousKevät- ja syyskokous

HallitusHallitus

PuheenjohtajaPuheenjohtajaVarapuheenjohtajaVarapuheenjohtaja

Muut hallituksen 
jäsenet

Muut hallituksen 
jäsenet



 

5.2 SEURAN HALLITUS 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vas-

taa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Seuran sääntöjen mukai-

sesti hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Lisäksi hallitukseen va-

litaan yleensä kaksi varajäsentä sekä kaksi junioriedustajaa. Puheenjohtaja valitaan 

yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi toimintavuo-

deksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. 

 

Hallitus valmistelee kevät- ja syyskokoukseen vuosittaisen toimintasuunnitelman, toi-

mintakertomuksen, talousarvion sekä tilinpäätöksen. Hallitus myös kutsuu vuosiko-

koukset koolle. Vuosikokouksien lisäksi hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa niin, 

että hallituksen kokous pyritään pitämään jokaisen parillisen kuukauden ensimmäisenä 

sunnuntaina. Puheenjohtaja huolehtii hallituksen koolle kutsumisen. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan, tai hänen estyessään varapuheen-

johtajan, lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat paikalla kokouksessa. Ko-

kouksia voidaan pitää tilanteen niin vaatiessa myös etäyhteyksien välityksellä. 

 

5.2.1 Vastuutehtävät ja tehtävien jakautuminen  

 

Hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri ja jäsensih-

teeri sekä rahastonhoitaja. Näiden tehtävien lisäksi voidaan valita tiedottaja, kilpailu-

vastaava ja junioriedustajat. Seuran toiminnan kannalta olennaiset tehtävät ovat jaettu 

näille vastuuhenkilöille. Vastuuhenkilöiden ei oleteta hoitavan kaikkia vastuualueen 

tehtäviä yksinään, mutta vastuuhenkilön tehtävä on vähintäänkin huolehtia tehtävien 

asian- ja ajanmukaisesta hoitumisesta. 

 

Puheenjohtaja 

• edustaa seuraa 

• johtaa seuratoimintaa ja seuran hallitusta 

• valvoo seuran etuja 

• toimeenpanee päätökset 

• jakaa tehtäviä 

• ylläpitää yhteyksiä sidosryhmiin 

 



 

Varapuheenjohtaja 

• edellä mainitut tehtävät puheenjohtajan estyessä 

 

Sihteeri 

• valmistelee sääntömääräiset kokoukset 

• valmistelee hallituksen kokoukset 

• valmistelee ja julkaisee kokouskutsut 

• toimii sihteerinä kokouksissa 

• laatii kokouksista pöytäkirjat 

 

Jäsensihteeri 

• vastaanottaa jäsenhakemukset 

• vastaanottaa jäsenten eroilmoitukset 

• ylläpitää jäsenrekisteriä 

 

Rahastonhoitaja 

• hoitaa seuran taloutta 

• taltio kuitit ja muut tositteet 

• huolehtii seuran pankkiasioista 

• hoitaa laskujen maksamisen 

 

Tiedottaja 

• vastaa seuran viestinnästä 

• päivittää seuran kotisivuja 

• laatii tiedotteet 

 

Kilpailuvastaava 

• tarkastaa kilpailukutsut 

• huolehtii kilpailukutsujen oikea-aikaisesta julkaisemisesta 

• huolehtii toimihenkilöiden keräämisestä 

• toimii kilpailujen johtajana mahdollisuuksien mukaan 

 

Junioriedustaja 

• edustaa seuran juniorijäseniä hallituksen kokouksissa 

• huolehtii junioreiden eduista 

  



 

5.2.2 Nimenkirjoitusoikeus 

 

Seuran sääntöjen mukaisesti seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheen-

johtaja yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa. Ni-

menkirjoitusoikeus voi olla vain täysi-ikäisillä henkilöillä. 

  



 

6 TOIMINNAN SUUNNITTELU, SEURANTA JA TA-

LOUS 

Seuran toimintaa suunnitellaan ja seurataan vuosittain toimintasuunnitelman ja toimin-

takertomuksen avulla. Seuran taloutta suunnitellaan ja seurataan tekemällä vuosittai-

nen talousarvio ja tilinpäätös. Sisäisen seurannan lisäksi seuran toimintaa valvoo ja 

sen tarkastaa vuosittain seuran syyskokouksessa valittu tilintarkastaja, joka voi olla 

seuran jäsen, mutta ei hallituksen jäsen. 

6.1 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 

Seuran hallitus tekee vuosittain kirjallisen toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka 

hyväksytään seuran syyskokouksessa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio tehdään 

seuraavalle toiminta- ja tilikaudelle, joka on kalenterivuosi. 

 

Toimintasuunnitelman pääotsikot: 

Toimintatilat 

Hallinto 

Vuoden teema 

Junioritoiminta 

Senioritoiminta 

Kilpailutoiminta 

Valmennustoiminta 

Koulutus 

Muu toiminta 

6.2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 

Seuran hallitus tekee vuosittain kirjallisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, jotka 

vahvistetaan seuran kevätkokouksessa. Toimintakertomus ja tilinpäätös tehdään vii-

meksi päättyneestä toiminta- ja tilikaudesta eli edellisestä kalenterivuodesta.  



 

 

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tarkastaa seuran tilintarkastaja tai varsinaisen 

tilintarkastajan estyessä varatilintarkastaja. Tilintarkastajalle on annettava vähintään 

14 vuorokautta aikaa tarkastaa seuran edellisen vuoden toiminta ennen toiminnan vah-

vistamista ja hallituksen vastuuvapauden myöntämistä kevätkokouksessa.  

 

Toimintakertomuksen pääotsikot: 

Jäsenet 

Hallinto 

Junioritoiminta 

Senioritoiminta 

Kilpailutoiminta 

Valmennustoiminta 

Koulutus 

Muu toiminta 

6.3 TALOUDENHOIDON PERUSTEET 

• Kylmän Ratsastajat on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys 

• Seura noudattaa taloudenhoidossaan erityistä huolellisuutta ja hoitaa talout-

taan yhdistyslain ja kirjanpitolain vaatimalla tavalla 

• Seura ei tavoittele taloudellista voittoa. Taloudellista tuottoa tavoitellaan siinä 

määrin, mikä seuratoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on tarpeellista 

• Seuran tilikausi on kalenterivuosi (1.1.–31.12.) 

• Seuran kirjanpidosta vastaa seuran rahastonhoitaja 

• Hankintoja seuran nimiin voidaan tehdä ainoastaan hallituksen kirjallisella pää-

töksellä 

• Jokaisesta seuran varoilla tehdystä hankinnasta toimitetaan tositteet seuran ra-

hastonhoitajalle 

• Talousarvion toteutumista tarkastellaan vuosittain 

• Toimintaa suunnitellaan ja suhteutetaan seuran taloudellisen tilan mukaisesti 



 

6.4 TOIMINNAN TULOT 

Seuran toiminnasta syntyy vuosittain tuloja, jotka pyritään käyttämään saman vuoden 

aikana seuratoiminnan järjestämiseen. Seuran pääasiallinen tulonlähde on jäsenmak-

sut. Muutoin seuran toimintaa kustannetaan kilpailutuloilla ja toimintaa tukevia avus-

tuksia hakemalla sekä sponsorituloilla 

6.4.1 Jäsenmaksut 

 

Jäsenmaksujen suuruus määräytyy jäsenyyslajin mukaan. Jäsenmaksujen suuruus 

tarkastetaan ja hyväksytään vuosittain sääntömääräisessä syyskokouksessa. Jäsen-

maksujen suuruutta suhteutetaan liiton jäsenmaksujen suuruuteen. Liitto hoitaa jäsen-

maksujen laskuttamisen. 

 

Jäsenmaksut vuonna 2021 

Seniorijäsen 59 € 

Juniorijäsen 52 € 

Perhejäsen 36 € 

 

6.4.2 Avustukset 

 

Seura hakee toiminnalleen avustuksia tarpeen mukaan. Haettavia avustuksia ovat esi-

merkiksi Kajaanin Kaupungin liikuntaseurojen toiminta-avustus, Kajaanin Kaupungin 

koulutustuki ja sähköyhtiö Loisteen myöntämä Taustavoimaa -apuraha. Tarpeen mu-

kaan voidaan hakea muita mahdollisia kaupungin ja muiden organisaatioiden myöntä-

miä avustuksia. 

6.4.3 Sponsoritulot 

 

Seuralle ei tällä hetkellä ole yhtään voimassa olevaa sponsorisopimusta. 



 

6.5 TOIMINNAN MENOT 

Seuran toiminnasta syntyy vuosittain myös menoja. Suurimpia menoeriä ovat kilpailu-

jen järjestäminen ja vuosittain tehtävä seuraretki. Sen lisäksi seuran varoja kuluu hal-

lintoon, koulutuksiin ja niihin liittyviin matkakustannuksiin, jäsenmaksuihin ja nuoriso-

toimintaan ja muuhun mahdolliseen toimintaan. 

 

 

 

 

  



 

7 VIESTINTÄ 

Kylmän Ratsastajien viestinnän tarkoituksena on tiedottaa seuran toiminnasta avoi-

mesti, ajantasaisesti ja monipuolisesti. Viestinnän tärkein kohderyhmä on seuran jäse-

net, joiden lisäksi viestintä on suunnattu alueen muille harrastajille, sidosryhmille, seu-

ran järjestämien tapahtumien osallistujille, sponsoreille ja yhteistyökumppaneille. 

 

Seuran viestintää toteutetaan tallin ilmoitustaululla, tallin ja seuran kotisivuilla, Face-

bookissa, Instagramissa, sanomalehdissä, sähköpostitse ja puhelimitse. Seuran vies-

tinnästä vastaa seuran tiedottaja yhdessä hallituksen kanssa. Selkeyden ja yhdenmu-

kaisuuden toteuttamiseksi erityisesti ulkoista viestintää toteuttavat tiedottajan lisäksi 

vain muutamat henkilöt, joille seuran viestintäperiaatteet ovat tuttuja.  

 

Seuran jäsenet voivat antaa tiedottajalle juttuvinkkejä, lähettää oma ottamia kuviaan ja 

ilmoittaa kilpailutuloksiaan, joita seuran viestinnästä vastaavat henkilöt voivat julkaista 

seuran viestintäkanavissa. 

 

Seuran viestinnässä toteutetaan seuran arvoja. Seuran toiminnasta viestitään tasa-

arvoisesti ilman syrjintää ja viestinnässä korostetaan hevosen ja ratsastajan hyvinvoin-

tia. Seuran lämpimän, suvaitsevan ja avoimen ilmapiirin pyritään välittyvän myös vies-

tinnän kautta. 

7.1 VIESTINNÄN PERIAATTEET 

• Reaaliaikainen tiedottaminen 

• Säännöllinen tiedottaminen 

• Avoin ja rehellinen tiedottaminen 

• Selkeä tiedottaminen 

• Yhdenmukainen tiedottaminen 

 



 

7.2 SISÄINEN VIESTINTÄ 

Kylmän Ratsastajien sisäistä viestintää on hallituksen sekä hallituksen ja mahdollisien 

hallituksen ulkopuolisten vastuuhenkilöiden välillä tapahtuva viestintä. Hallituksen kes-

ken käytyä viestintää suoritetaan pääsääntöisesti sähköpostilla ja WhatsApp ryh-

mässä. Lisäksi viestintää voidaan hoitaa tarvittaessa puhelimitse ja tekstiviestein. 

 

Hallituksen viestinnässä tärkeää on, että käyty keskustelu on helposti dokumentoita-

vissa. Siksi hallitus käyttää viestinnässään alustoja, jonne käyty keskustelu tallentuu. 

Tulevaisuudessa hallituksen käyttöön otetaan myös yhteinen dokumenttialusta, jonne 

voidaan tallentaa esimerkiksi kokouksien pöytäkirjat ja muut tärkeät dokumentit. Näin 

jokaisella hallituksen jäsenellä on käytössään tarvittavat ja tärkeät asiakirjat. 

 

Sisäinen viestintä käsittää myös tiedottamisen jäsenille. Viestintäkanavina jäsenille tie-

dottamisessa käytetään ilmoitustaulua, tallin ja seuran yhteisiä kotivisuja, Facebookia 

ja Instagramia. Ilmoitustaulu löytyy Kylmän Ratsastustallin seinältä. Tulevaisuudessa 

jäsenviestinnän kanavaksi otetaan käyttöön myös sähköpostilla toimitettava uutiskirje. 

Uutiskirjeitä lähetetään neljännesvuosittain, jonka lisäksi seuran jäseniä voidaan lähes-

tyä sähköpostitse kiireellisissä ja ajankohtaisissa asioissa. 

7.3 ULKOINEN VIESTINTÄ 

Kylmän Ratsastajien ulkoinen viestintä on pääasiassa suunnattu seuran toiminnasta 

kiinnostuneille henkilöille, potentiaalisille jäsenille, sidosryhmille ja sponsoreille. Ulkoi-

sen viestinnän kanavina seuralla on käytössään seuran ja tallin yhteiset kotisivut, Fa-

cebook ja Instagram. Ulkoista viestintää toteutetaan tarpeen mukaan myös sanoma-

lehdissä.  

  



 

8 KILPAILUTOIMINTA 

Kylmän Ratsastajat järjestävät vuosittain useampia kilpailuja yhteistyössä Kylmän Rat-

sastustallin kanssa. Kilpailut järjestetään Kylmän Ratsastustallilla. Kilpailuareenana 

toimii sään mukaan joko hiekkapohjainen aidattu ratsastuskenttä tai hiekkapohjainen 

maneesi.  

 

Kilpailuja järjestetään keväisin helmi-toukokuussa ja syksyisin elo-marraskuussa noin 

kerran kuukaudessa. Kesäisin kilpailuja ei järjestetä tallilla järjestettävien kesäleirien 

vuoksi. Kilpailut järjestetään lähinnä seuratasolla. Satunnaisesti voidaan järjestää 

myös harjoitustasonkilpailuja ja vuosittain tarkastellaan mahdollisuutta aluetasonkilpai-

lujen järjestämiseen. 

 

Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton yleisiä, sekä laji-

kohtaisia kilpailusääntöjä. Kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailujärjestelmä Kipan kautta. 

Harjoituskilpailuihin ja seuratason kilpailujen yhteydessä järjestettäviin harjoitusluok-

kiin ilmoittaudutaan seuran sähköpostiin. Kilpailuissa on käytössä sähköinen tulospal-

velu EquipeApp. 

 

Kilpailujen järjestämiseksi tarvitaan runsas joukko toimihenkilöitä. Toimihenkilöksi ovat 

tervetulleita kaikki halukkaat, myös muiden seurojen jäsenet ja kotijoukot. Kylmän Rat-

sastajien järjestämiin kilpailuihin osallistuvat seuran jäsenet toimivat toimihenkilöinä 

oman kilpailuluokkansa ulkopuolella. Toimihenkilötehtäviin perehdytetään kilpailupai-

kalla, joten kokemattomuus ei ole este ilmoittautua toimihenkilöksi. 

8.1 KILPAILUTUKI 

Seuran jäseniä kannustetaan kilpailemaan myös muiden tahojen järjestämissä kilpai-

luissa niin Pohjois-Suomen alueella kuin muillakin alueilla. Jäsenten kilpailemista tue-

taan taloudellisesti kilpailutuen avulla, joka on kotitallin ulkopuolella kilpaileville jäse-

nille suunnattu tuki. Kilpailutukea voidaan maksaa kilpailijalle kalenterivuoden aikana 



 

käydyn neljän (4) kilpailun lähtömaksujen verran, kuitenkin maksimissaan 80 € / rat-

sastaja. Jäsen voi hakea kilpailutukea seuran hallitukselta lähettämällä hakemuksen 

seuran sähköpostiin. Kilpailutukihakemus on tämän toimintakäsikirjan liitteenä (liite 2).  



 

9 KOULUTUS JA VALMENNUSTOIMINTA 

Kylmän Ratsastajat järjestävät seuran jäsenille suunnattujen koulutuksien lisäksi myös 

kaikille avoimia koulutuksia. Koulutuksia järjestämällä varmistetaan harrastajien tiedon 

ja taidon säilyminen ja kehittyminen. Koulutuksia järjestetään kysynnän ja tarpeen mu-

kaan.  

 

Kouluttajina seuran järjestämissä koulutuksissa voivat toimia seuran omat jäsenet tai 

ulkopuoliset kouluttajat. Yksittäisten koulutusten lisäksi seura järjestää Kylmän Ratsas-

tustallilla lapsille suunnattua hevoskerhoa, jossa opetellaan hevosten hoidon perus-

teita niin teoriassa kuin käytännössäkin. Hevoskerhoa vetävät vanhemmat juniorijäse-

net. 

 

Lisäksi seuran jäseniä kannustetaan kouluttautumaan ulkopuolisien tahojen järjestä-

missä koulutuksissa. Tärkeimpinä koulutuksina mainittakoon joka vuotisen kilpailu-

sääntökoulutuksen ja toimihenkilökoulutukset sekä toimihenkilölisenssien uusimiset. 

Seura tukee jäsenten kouluttautumista taloudellisen tilanteen mukaan. 

 

Kylmän Ratsastajat järjestävät myös kuukausittaista valmennustoimintaa Kylmän Rat-

sastustallilla. Valmennustoiminnan tavoitteena on kehittää ratsukoiden ratsastustaitoa 

ja tarjota alueella aktiivista harrastustoimintaa sekä monipuolisia mahdollisuuksia har-

rastaa. Valmennukset ovat kaikille avoimia. 

 

Tallilla käy ulkopuolisia valmentajia valmentamassa ratsukoita niin este- kuin koulurat-

sastuksessakin. Esteratsastusta säännöllisesti valmentaa Antti Jauhiainen ja koulurat-

sastusta valmentavat Arto-Pekka Heino, Salla Salkola ja Kristiina Purdy. Ulkopuolisien 

valmentajien lisäksi seuraan kuuluvat ratsastuksenohjaajat pitävät satunnaisesti mata-

lan kynnyksen valmennustyyppisiä tunteja viikonloppuisin. 

 

  



 

10  SEURATOIMINNAN VUOSIKELLO 

Kylmän Ratsastajien vuosikelloon on tiivistetty koko seuran toimintaa koskevia tärkeitä 

vuosittaisia toimia. Vuosikelloon on merkitty hallituksen työtehtäviä, tärkeitä tiedotta-

mista koskevia huomioita ja säännöllisiä vuosittain seuran järjestämiä tapahtumia. 

Vuosikello on avuksi niin seuran hallitukselle toiminnan johtamisessa, kuin seuran jä-

senille toiminnan kokonaisuuden hahmottamisessa. 

 

 

 

 

Tammikuu 

• Sponsorilaskujen lähettämien 

• Muistutus kilpailulisenssien ostosta (julkaisu someen) 

• Loiste Taustavoimaa -apurahan hakeminen 

 

 

Kuvio 10 Kylmän Ratsastajien seuratoiminnan vuosikello 



 

Helmikuu 

• Kevään kilpailukauden aloitus 

• Hallitus kokoontuu 

Maaliskuu 

• Kevätkokouksen valmistelu ja kutsun julkaiseminen 

Huhtikuu 

• Kevätkokouksen järjestäminen 

• Seuraretken suunnittelu ja tiedottaminen 

• Kajaanin Kaupungin liikuntaseurojen toiminta-avustuksen hakeminen 

• Hallitus kokoontuu 

Toukokuu 

• Seuraretki 

• Syksyn kilpailujen ilmoittaminen Kipaan 

Kesäkuu 

• Hallitus kokoontuu 

Heinäkuu 

• Seuratoiminnan loma 

Elokuu 

• Syksyn kilpailukauden aloitus 

• Hallitus kokoontuu 

Syyskuu 

• Suomenhevosten päivä (julkaisu someen) 

• Jäsenkysely joka kolmas vuosi 

Lokakuu 

• Syyskokouksen valmistelu ja kutsun julkaiseminen 

• Kajaanin Kaupungin liikuntaseurojen kohdeavustuksien hakeminen 

• Hallitus kokoontuu 

Marraskuu 

• Syyskokouksen järjestäminen 

• Kevään kilpailujen ilmoittaminen Kipaan 

• Sponsorien kartoitus seuraavalle vuodelle 

• Pikkujoulujen suunnittelu ja tiedottaminen 

• Kilpailukauden lopetus 

Joulukuu 

• Pikkujoulut 

• Hallitus kokoontuu  



 

11 TOIMINNAN ARVIOINTI 

Kylmän Ratsastajien toiminnan arvioinnin kohteena on erityisesti toiminnan suunnitel-

man mukainen toteutuminen ja jäsenten tyytyväisyys toimintaan. Toimintaa arvioidaan 

toiminnan tavoitteiden saavuttamisen mittareilla, jotka on nimetty tämän toimintakäsi-

kirjan kohdassa 4.3. 

 

Seuran hallitus arvioi seuran toimintaa jatkuvasti käymällä keskustelua hallituksen ko-

kouksissa. Lisäksi hallitus arvioi toimintaa vuosittain tätä toimintakäsikirjaa päivitettä-

essä. Hallituksen vastuulla on johtaa toiminnan arviointia ja kehittää seuran toimintaa 

tarpeen mukaan.  

 

Myös jäsenet osallistuvat seuran toiminnan arviointiin. Kevätkokous arvioi seuran toi-

mintaa ja taloutta hyväksymällä vuosittaisen toimintakertomukset ja tilinpäätöksen. Jä-

senten tyytyväisyyttä toimintaan selvitetään kolmen vuoden välein toteutettavalla jä-

senkyselyllä. Jäsenkysely toteutetaan samassa syklissä seuran vision päivittämisen 

kanssa. 

 



 

 

Liitteet 

 

Liite 1 Sääntömääräisien vuosikokouksien kokouskutsupohjat 

Liite 2 Kilpailutukihakemus 

 



 

Kylmän Ratsastajat ry                       KOKOUSKUTSU 

 

Sääntömääräinen kevätkokous 

 

 

Aika: xx.xx.xxxx klo xx:xx 

Paikka: 

 

 

Käsiteltävät asiat 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen 

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

5. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen 

6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

7. Muut asiat 

8. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kylmän Ratsastajat ry                       KOKOUSKUTSU 

 

Sääntömääräinen syyskokous 

 

 

Aika: xx.xx.xxxx klo xx:xx 

Paikka: 

 

 

Käsiteltävät asiat 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen 

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen 

6. Puheenjohtajan ja hallituksen valitseminen 

7. Tilintarkastajien valitseminen 

8. Jäsenmaksujen vahvistaminen 

9. Muut asiat 

10. Kokouksen päättäminen 

 



 

 

Kylmän Ratsastajat ry                       KILPAILUTUKIHAKEMUS 

 

 

Kilpailutukea voidaan maksaa kilpailijalle kalenterivuoden aikana käydyn neljän (4) ulko-

puolisen tahon järjestämän kilpailun lähtömaksujen verran, kuitenkin maksimissaan 80 € 

/ ratsastaja. Kuitti lähtömaksujen maksamisesta on lisättävä hakemuksen liitteeksi. Kuitit 

saa tulostettua kilpailupalvelu Kipan kautta. Jokaisesta kilpailusta on tehtävä erillinen ha-

kemus.  

 

 

Kilpailijan tiedot 

Nimi: 

Puhelinnumero: 

Sähköposti: 

Tilinumero: 

 

Kilpailun tiedot 

Ajankohta: 

Järjestäjä: 

 

Lähtömaksut 

Luokkien määrä: 

Lähtömaksujen määrä per luokka: 

Lähtömaksujen määrä yhteensä: 

 

 

Lähetä täytetty hakemus ja liitteeksi lisätyt kuitit kylmanratsastajat@gmail.com tai toimita 

kirjallinen hakemus liitteineen Kylmän Ratsastajien hallitukselle. Päätös kilpailutuen 

myöntämisestä lähetetään viestillä tai sähköpostitse seuraavan hallituksen kokouksen jäl-

keen. Myönnetty kilpailutuki maksetaan kuukauden sisällä tuen myöntämisestä. 

 

 

 

mailto:kylmanratsastajat@gmail.com


 

Liite 2: Jäsenkysely 

 



 

 

 



 

 

 



 

Liite 3: Jäsenkyselyn tuloksien yhteenveto 
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