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1 TAMMELAN RYSKEEN TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET  

 
1.1 Toiminnan perusperiaatteet 
 

Tammelan Ryske on Nuoren Suomen Sinettiseura yleisurheilussa ja 
hiihdossa. 
 
Muut jaostot toteuttavat toimintakäsikirjan mukaisia tavoitteita ja suun-
talinjoja omassa toiminnassaan. Toimintakäsikirja on seuran yhteinen 
ja yleisesti hyväksytty toimintaa ohjaava ja säännöllisesti päivitettävä 
asiakirja (”living document”). 
 
Toimintakäsikirja on säännöistä seuraava toimintaamme ohjaava asia-
kirja, mihin on koottu toiminnan perusperiaatteet. 

 
1.2 Arvot 

 
- Ryskeeläisyys, perinteikäs lounaishämäläinen urheiluseuratoiminta 
- Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus 
- Mielekäs, moniarvoinen ja avoin toiminta. 

 
Pyrimme jokapäiväisessä toiminnassamme tuomaan yhteisesti hyväk-
syttyjä arvojamme esiin. Ohjaajien ja valmentajien toiminnassa koros-
tuu kasvatuksellisuus ja suvaitsevaisuus. Kasvatuksellisuus ja suvait-
sevaisuus näkyvät myös eri ryhmien pelisäännöissä. Harjoitustoimin-
tamme on mielekästä. Toimintaa pyritään järjestämään viikon jokaiselle 
päivälle ja toiminta on avointa. Avointa toimintaa tuetaan aktiivisella 
tiedottamisella. 
 

1.3 Ryskeen ohjauksen ja valmennuksen linja 
 
Tammelan Ryskeessä on laadittu lajiliittojen mallin mukaisesti urheilijan 
polku. Lähteet: SUL, SMH:n pohjalta lähteet: 
http://www.kihu.fi/urapolku/julkinen_index.php?page=ta
ulukko&laji=139 ja 
http://www.kihu.fi/urapolku/julkinen_index.php?page=taulukko&laji=119 
Urheilijan polku tulee myöhemmin kokonaisuudessaan Ryskeen net-
tisivuille. 

 
Urheilijan polku koostuu seuraavista teemoista: 
1. Iso tavoite 
2. Toimintaympäristö 
3. Laadukas ohjaus ja valmennus, perheiden rooli (ml. koulutustarve) 
4. Liikunta- ja harjoitusmäärät 
5. Harjoitteleminen 
6. Kilpailumäärät ja kilpaileminen 
7. Muut toiminta, harjoittelun kokonaisvaltaisuus 
8. Terveydenhuolto / ravitsemus 
9. Terveys 

10. Antidopingtyö 
11. Seuran ja lajiliiton tukipalvelut 
12. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen 
13. Ominaisuusharjoittelun painopisteet (yu) 
14.  Fyysis-motoriset ominaisuudet (hiihto) 
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Taulukko on laadittu ikäluokittain. Taulukkoa luetaan ohjeellisesti eli 
ikävuodet ovat vain suuntaa-antavia ja sitä päivitetään tarvittaessa. Jo-
kaisen urheilijan kohdalla seuran valmennuspäälliköt, valmentajat ja 
ohjaajat antavat lisätietoja harjoittelun määristä, laadusta ja tehoista 
henkilökohtaisesti. Jokainen urheilija ikään katsomatta on yksilö. 

 
1.3.1 Päälinjat ikäluokittain ovat seuraavat: 
 

5 − 9  10 − 12  13 − 15  
Laaja-alainen liikunnan harrastaminen ja 
useiden eri liikuntamuotojen harrastami-
nen, suuri liikuntamäärä. Liikkuminen on 
hauskaa. Yhteistyö yli lajirajojen. Reilun 
pelin periaatteet 

Elämäntapana liikunta. Laaja-alainen 
liikunnan harrastaminen, suuri liikun-
tamäärä ja päämäärä tekemisessä. 
Innostutaan ja opetellaan urheile-
maan. Pelisäännöt tutuiksi. Yhteen-
kuuluvuus, seurahenki, kaveripiiri. 
Reilun pelin periaatteet. 

Harjoitellaan urheilua ja harjoittelemis-
ta. Opetellaan kilpailemaan. Kasvatus 
urheilijan elämäntapaan alkaa. Haus-
kaa. Oman lajin löytäminen. Yhteen-
kuuluvuus, seurahenki, kaveripiiri tär-
keitä. Reilun pelin periaatteet. 

Perusliikkuminen ja perustaidot, jokapäi-
väinen omatoiminen liikkuminen. Kehon 
koordinaatiotaidot ja hallinta. 

Lajitaidot, jokapäiväinen omatoiminen 
liikkuminen. Kehon koordinaatiotaidot 
ja hallinta. 

Lajiryhmäorientaatio, jokapäiväinen 
omatoiminen liikkuminen. Lihashuolto 
ja liikkuvuus. 

Totuttelu pelisääntöihin ja urheiluun. Pelisäännöt tutuiksi. Kilpa- ja huippu-urheilun vaatimien ar-
vojen ja asenteiden opettelu 

Oheislajeina mm. pallopelit, hiihto, suunnistus, telinevoimistelu, uinti, yu. 

 
16 − 18  noin 19 − 23  noin 24 − 30 

Sitoudutaan harjoitteluun ja tehdään valin-
toja urheilun ehdoilla. Kilpaillaan suunni-
telmallisesti. Itsenäistyminen ja valintavai-
he. Elämänhallinta (opiskelu tärkeää, ur-
heilun ehdoilla. Urheilijaksi kasvamista 
(24/7 urheilija). Eettiset periaatteet huomi-
oiden. Tulevaisuuden suunnittelu. 

Sitoudutaan tavoitteisiin ja tehdään va-
lintoja urheilun ehdoilla. Uran valinta. 
Ymmärrys kilpaurheilusta ja sen vaati-
muksista. Vastuu ja päätöksenteko 
omasta urheilusta ja tekemisestä. Tule-
vaisuuden suunnittelu 

Yksilölliset tavoitteet. Ammattimai-
suus, tulevaisuuden suunnittelu. 
Huippu-urheilun jälkeisen elämän 
huomiointi. 

Asteittain suuntautuminen omaan lajiryh-
mään / lajiin. 

Lajianalyysin ja urheilija-analyysin yh-
distelmä sekä perusfysiikan että laji-
valmiuksien harjoittaminen korkealle 
tasolle 

Kilpa- ja huippu-urheilun arvot ja asenne 
kilpaurheilijan polulla jatkavilla. Harrastus- 
ja kuntoilupuolella jatkavilla omasta fyysi-
sestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista huo-
lehtiminen läpi elämän. 

Kilpa- ja huippu-urheilun arvot ja asen-
ne. 

Kilpa- ja huippu-urheilun arvot ja 
asenne 

 

Seurassa pyritään laatimaan yhteinen harjoituskalenteri, mistä näkyy 
viikoittain eri urheilulajien, sekä seuran sisällä että muissa yhteistoimin-
tatahoilla, harjoituskerrat. Harjoituskalenterista voidaan koostaa urheili-
jakohtainen läpivienti vuoden jokaiselle viikolle monipuoliset harjoituk-
set, lepo ja kilpailut sekä ravitsemus huomioon ottaen. Valmentajiensa 
johdolla urheilevat noudattavat henkilökohtaista suunnitelmaansa. 

 
1.3.2 Harjoituspäiväkirja 
 

Tavoitteellisesti harjoittelevia urheilijoita opastetaan pitämään harjoi-
tuspäiväkirjaa. Harjoituspäiväkirjan käyttöön totuttaudutaan urheilukou-
lujen kilparyhmissä. Lajivalinnan jälkeen (noin 15 -16 -vuotiaat) harjoi-
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tuspäiväkirja tukee urheilijan valmentautumista peruskunto-, kilpailuihin 
valmistavilla ja kilpailukausilla. 

 
Harjoituspäiväkirjan lisäksi urheilija voi täyttää tarvittaessa ruokapäivä-
kirjaa tai vaikkapa suksipäiväkirjaa.  
 
Harjoituspäiväkirjan täyttö kertoo harjoittelusta sen mitä on tehty. Nuo-
ren Suomen sivuilta löytyy urheilijoille ja valmentajille lisätietoa ja erilai-
sia testejä. Perheitä kannustetaan tekemään kahdesti vuodessa ns. 
elämänrytmitesti. Samalta sivustolta löytyy lisäksi motivaatiotesti ja tai-
totesti. Ominaisuustesti voidaan pitää harjoituskertojen yhteydessä 
johdetusti. Tarkemmin: 
http://www.kasvaurheilijaksi.fi/nuorisuomi/welcome.php. 

 
- Elämänrytmitesti kertoo kuinka hyvin harjoitus- ja liikuntamäärät sekä uni- ja ateriarytmi 

vastaavat urheilijaksi tähtäävälle nuorelle asetettuja suosituksia. Testissä syötetään viikon 
ajan kalenteriin harjoitus-, liikunta-, uni-, ateria- ja koulunkäyntiajat. Testin voi aloittaa mistä 
viikonpäivästä tahansa. Yhden päivän syötön jälkeen urheilija näkee päiväkohtaiset pis-
teensä ja saa pikapalautteen päivästä. Viikon jälkeen testi on valmis ja urheilija saa yksi-
tyiskohtaisen ja asiantuntevan kokonaispalautteen. 

 
- Ominaisuustestissä kartoitetaan urheilevan nuoren monipuolisuutta viiden eri fyysisen omi-

naisuuden avulla. Ominaisuustestin kokonaispisteet ilmaisevat monipuolisuuden tason. Ko-
konaispalautteen saa vain tekemällä kaikki testimuodot, mutta sen jälkeen pisteitä voi pa-
rantaa tekemällä testejä myös yksittäinen ominaisuus tai testi kerrallaan. Asiantunteva pa-
laute kertoo urheilijan vahvuudet ja kehityshaasteet. Urheilija saa myös treenivinkkejä ja voi 
verrata tuloksiaan esim. ikä- ja lajitovereihin. Testit tehdään aina valmentajan valvonnassa. 
Ominaisuustestin perusosan tekemisen jälkeen voi testikokonaisuutta täydentää Ominai-
suustesti –pro:lla, minkä avulla arvioidaan lihastasapainoa. 

 
- Motivaatiotestin avulla urheilija saa tietoa omista psykososiaalisista vahvuuksistaan ja ke-

hittämishaasteistaan. Testi on kohdennettu erityisesti 13 - 15-vuotiaille kilpaurheilijoiksi täh-
tääville, mutta sitä voi hyödyntää kuka tahansa. Testin tekeminen edellyttää rekisteröitymis-
tä. Testin avulla urheilija saa yksilöllistä urheilijaksi kasvua tukevaa palautetta neljästä osa-
alueesta: motivaatio, itseluottamus, sisu ja tavoitteellisuus. Urheilijan saama profiilikuvaus 
auttaa myös urheilijan vanhempia ja valmentajaa tukemaan nuoren henkistä kasvua tasa-
painoisena ihmisenä ja määrätietoisena, sisukkaana urheilijana. Motivaatiotestin antama 
palaute on hyödyllinen urheilun lisäksi myös opiskelussa, ihmissuhteissa ja myöhemmin 
työelämässä. 

 

1.3.3 Ohjaaja- ja valmentajakoulutus 
 

Seura tukee ohjaajien ja valmentajien kouluttautumista. Uudet ohjaajat 
ohjataan joko vähintään HLU:n tervetuloa ohjaajaksi tilaisuuksiin tai laji-
liittojen ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen (kuvat alla). Lisätiedot: 
http://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/valmennus-ja-koulutus/koulutus/ ja 
http://www.sul.fi/sektorit/koulutus sekä 
http://www.hlu.fi/koulutus/koulutussisallot/lasten-ja-nuorten-ohjaajat-ja-
va/1-tason-koulutukset/. Toimitsija- ja tuomarikoulutuksiin osallistutaan 
vastaavalla tavalla.  
 
Seura tukee valmentajia ja ohjaajia järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, 
joissa voidaan jakaa parhaita käytäntöjä, harjoitusvinkkejä, kouluttaa 
eri valmennuksen osa-alueista ja saada vertaistukea. Tilaisuuksia pyri-
tään järjestämään sekä keväällä että syksyllä esimerkiksi seurasemi-
naarien yhteydessä. 
 
Nuoren Suomen sinettiseuraseminaareihin syksyisin osallistuu seuran 
johto (1 hlö), yleisurheilujaoston edustaja (1 hlö) ja hiihtojaostojen (1 
hlö). Osallistujia pyritään kierrättämään vuosittain ja samalla tarjotaan 
mahdollisuus kouluttautumiseen ja verkottumiseen muiden vastaavien 
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seuratoimijoiden kanssa. Tilaisuudessa on mahdollista jakaa parhaita 
käytänteitä muille ja ottaa oppia muiden hyvistä kokemuksista. 
 

1.3.4  Urheilukouluohjaajien koulutus 
 

Urheilukouluohjaajien palavereissa ennen toiminnan käynnistymistä: 
- ajankohtaiset asiat (tarvittaessa) 
- urheilukoulun ohjelma pääpiirteittäin, vastuut eri tilaisuuksista 
- alustava ryhmä- ja ohjaajajako (tarkennetaan toiminnan käynnistyt-

tyä), urheilukouluun ilmoittautuneet 
- esitteet, mahdolliset urheilijakohtaiset vihot täyttöohjeineen, urheilu-

koulutuote 
- urheilukoululaisten tiedot paikanpäällä ilmoittautuneille (ilmoittautu-

mislomake) ja seuraan jäseneksi liittyminen (ohjeistetaan ilmoitta-
maan seuran sähköpostiin),  

- nettisivut tiedotuskanavana 
- urheilukoulumaksut ja eräpäivät 
- ohjaajien kulukorvaus 
- ohjaajien jakaantuminen ryhmiin ja mahdolliset sijaistamistilanteet 
- käytännön järjestelyt: aloituspäivä, osanottajalistat, treenien aloitus ja 

sisällön suunnittelu ryhmittäin 
- vanhempien info 
- harjoituskisat, toteutus, palkitseminen (kaikki palkitaan)  
- ohjaajakoulutus tai lajitekniikkaillat 
- muuta yhteissuunnittelua tai kysyttävää.  

 
 

  
Maastohiihto ry:n valmentaja- ja ohjaajakoulutus Suomen urheiluliitto ry:n koulutus 

 
Seuraleireillä pyritään järjestämään lyhyitä koulutustilaisuuksia valmen-
tautumisesta, välineistä, sääntötietoudesta, kilpailemisesta ja ravitse-
muksesta.  Muita koulutuksia (mm. voitelu) järjestetään vuosittain ja ai-
na tarpeen mukaan.              
 
Vanhemmille järjestetään tietoiskut urheilukoulujen aloituksen yhtey-
dessä. Näissä tilaisuuksissa sovitaan myös pelisäännöt. Muita koulu-
tustilaisuuksia järjestetään tarvittaessa itse tai alueen muiden seurojen 
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kanssa tai välitetään aktiivisesti tietoa lähialueen koulutustarjonnasta 
(esim. HLU:n koulutuksista). 

 
Seurassa pidetään kirjaa hygieniapassin tai EA -koulutuksen käynneis-
tä henkilöistä. Tarvittaessa osallistutaan ensiapu- tai hygieniapassikou-
lutuksiin. 

 
1.3.5  Seuratoimijan polku 
 

Tulevina vuosina Ryskeessä pyritään luomaan urheilijan ja ohjaajan 
polun rinnalle ns. seuratoimijan polku. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa jaostojen sisällä pyritään jakamaan tehtävät 
mahdollisimman laajasti eri tekijöille (roolitus). Tällöin kenenkään toimi-
jan kuorma ei kasva liian suureksi. 
 
Toisessa vaiheessa kirjoitetaan erilaiset tehtävät auki eli dokumentoi-
daan tehtävät siten, että ne eivät jää yksittäisten toimijoiden muistin va-
raan.  
 
Seurasta löytyy erilaisia tehtäviä, joita pyritään jakamaan. Alla muuta-
mia esimerkkejä: 

 
TEHTÄVÄ KUVAUS TEHTÄVÄ KUVAUS 
Kilpailuihin ilmoittaja Vastaa kilpailijoiden ja 

joukkueiden ilmoittami-
sesta kisoihin. Saattaa 
edellyttää jonkin netti-
palvelun käyttöoikeuk-
sia. 

Naisjaoston puheenjoh-
taja 

Edellyttää aktiivista 
otetta ja toiminnan or-
ganisointia sekä vas-
tuuntuntoista tilinhoitoa. 

Kilpailuiden johtaja Edellyttää toimitsija- 
ja/tai tuomarikoulutusta 
sekä kokemusta. 

Naisjaoston jäsen / 
avustajat 

Vastaavat kilpailuiden 
aikaisesta kioskitoimin-
nasta, kassan laskemi-
sesta. 

Lajijohtaja Edellyttää toimitsija- 
ja/tai tuomarikoulutusta 
sekä kokemusta. 

Kuuluttaja Edellyttää lajituntemus-
ta, aikataulun seuraa-
mista, ennakointikykyä 
ja sujuvaa ulosantia. 

Ajanottaja, suoritusten 
valvoja 

Voidaan kouluttaa seu-
rakisoihin omin toimen-
pitein. Piirin myöntämät 
kisat edellyttävät toimit-
sija- ja/tai tuomarikoulu-
tusta sekä kokemusta. 

Pysäköinnin johtaja Kilpailuiden aikainen 
pysäköinninohjaajien 
kouluttaminen ja ohjaus 
sujuvan pysäköinnin ja 
pelastusliikenteen vaa-
timukset huomioiden. 

Lähettäjä Voidaan kouluttaa seu-
rakisoihin omin toimen-
pitein. Piirin myöntämät 
kisat edellyttävät piirin 
lähettäjäkoulutusta, 
sääntöjen tuntemusta 
sekä kokemusta. 

Pysäköinninohjaaja Ohjaa ajoneuvot oikeille 
paikoilleen. 

Toimistohenkilöstö Ilmoittautumisten vas-
taanotto, osanottomak-
sujen tarkastus, ohjei-
den antaminen/pussitus 
ennen kisoja, tulosten 
esille laitto. 

Palkintovastaava Vastaa palkintojen 
hankkimisesta kisoihin 
(laskee tarvittavat sar-
jat, määrät), tilaa pal-
kinnot ajoissa, tarkistaa 
kaiverrukset vast. Lait-
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taa palkinnot esille ja 
tarvittaessa jakaa pal-
kinnot kilpailuiden yh-
teydessä. 

Lähetti Lähetti vie ja tuo lähet-
tämön, maalien, kuulut-
tamon ja tulospalvelun 
tarvitsemat lomakkeet 
oikeisiin paikkoihin. 

Tuomarit Edellyttää kokemusta ja 
tuomarikoulutusta. 

Tiedottaja/nettivastaava Vastaa pj:n ja jaostojen 
päättmien asioiden kir-
jaamisesta nettisivuille 

Valokuvaaja Kuvaa seuran tapahtu-
mia ja kisoja. 

 
Mukaan saa tulla vanhemmat ja muutkin vapaaehtoiset, vaikka omat 
lapset eivät urheilua harrastaisikaan. Jaostot kouluttavat eri tehtäviin 
joko itse tai koulutuspolkujen kautta. 

 
1.4 Nuorisotoiminnan visio 2017 
 

Ryske toimii lounaishämäläisessä hiihto- ja yleisurheilukentässä perin-
teikkäänä kasvattajaseurana.  
 
Ryskeessä toiminnan painopiste on nuorissa ikäluokissa. Ryskeessä 
kannustetaan nuoria jatkamaan urheilu-uraansa mahdollisimman pit-
källe. Niille, jotka eivät halua aktiivisesti kilpailla tarjotaan mahdollisuus 
harrastaa eri lajeja harrastajaryhmissä. Tammelan kokoisessa kunnas-
sa ja lähiseudulla ei ole merkittäviä oppilaitoksia. On ollut nähtävissä jo 
pidempään, että alueelta muutetaan koulutuksen perässä muualla ja 
samalla urheilijat siirtyvät edustamaan paikallisia suurseuroja. 

 
1.5 Aikuis- ja veteraanitoiminnan visio 2017 

 
Ryske toimii lounaishämäläisessä aikuis- ja veteraaniurheilukentässä 
vireänä seurana, joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa lii-
kuntaa ja urheilua kilpa- ja kuntoilutarkoituksessa ympäri vuoden. 

 
1.6 Toiminta-ajatus 

 
Seuran tarkoituksena on jäsentensä ruumiillisen kunnon ja henkisen vi-
reyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykyn-
sä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä 
kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä edistää 
toiminta-alueellaan seuran tarkoituksen mukaista toimintaa. 
 
Seuran pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni toiminta-alueella 
harrastaisi seurassa liikuntaa kunto-, kilpa- tai huippu-urheiluna vau-
vasta veteraaneihin. 

 
1.7 Nuorisotoiminnan tavoitteet  

 
- Kasvattaa hyviä veronmaksajia eli 'pidetään juniorit poissa kaduilta'  
- Antaa nuorille paljon vastuuta omasta toiminnastaan  
- Juurruttaa junioreihin terveet ja liikunnalliset elämäntavat 
- Antaa junioreille perustan elinikäiselle harrastukselle 
- Luvata, että junioritoiminta on tavoitteellista ja hauskaa 
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- Pitää yllä mahdollisuudet sekä kilpaurheiluun että vapaa-ajan liikku-
miseen urheilijan/kuntoilijan omien tavoitteiden mukaisesti, mutta 
kannustaen aiempaa parempiin suorituksiin. 

 
Tähän tavoitteeseen pyritään omalla aktiivisella toiminnalla ja yhteis-
työssä Tammelan kunnan liikuntatoimen kanssa. Harjoitukset pyritään 
pitämään monipuolisina, hauskoina, tehokkaina ja ikäkausittain tehos-
tuvina jokaisen lähtö- ja taitotaso huomioon ottaen. 
 

1.8 Strategiset tavoitteet 
 

Ryske edistää Sinettiseurana laadukasta ja laajamittaista hiihto- ja 
yleisurheilutoimintaa lounaisessa Hämeessä rajatuin tavoittein ja osana 
valtakunnallisia urheilujärjestöjä. Ryske edistää seurana laadukasta 
voimailujaoston, kuntourheilujaoston ja lentopallojaoston kilpa- sekä 
kuntourheilutoimintaa. Luomme kilpaurheiluun suuntautuville urheilijoil-
leen mahdollisimman hyvät olosuhteet tavoitella oman suorituskykynsä 
rajoja yhdessä yhteistoimintatahojen kanssa. 
 
Ryske tarjoaa tammelalaisille ja lähiseutukuntien lapsille mahdollisuu-
den kehittyä liikkuvasta lapsesta liikkuvaksi aikuiseksi osana kunnan 
nuorisotyötä. Tuemme urheilijoitamme ja kaikkia seuratyössä olevia 
heidän kasvussaan ihmisinä sekä heidän opiskelu- ja työuraansa vas-
tuullisina kansalaisina. Ryske on velaton ja taloudellisesti vakaa seura. 
 
Ryske lisää resurssejaan liittoutumalla avainsidosryhmien kanssa, ku-
ten 
- muut lounaishämäläiset urheiluseurat; kuitenkin omat erityispiirteen-

sä vakaasti säilyttäen  
- elinkeinoelämä ja Tammelan kunta 
- Suomen Urheiluliitto, Suomen Voimanostoliitto ja Suomen Maasto-

hiihto sekä niiden alaiset alueelliset toimijat. 
 
1.9 Kasvattajaseura 
 

Ryske on ollut perinteinen kasvattajaseura, mistä urheilijat ovat pää-
sääntöisesti lähteneet muihin seuroihin aikuisiän kynnyksellä. Usein 
opiskelujen ja viimeistään työuran perässä, mutta merkittäviä poik-
keuksiakin meillä on edelleen seurassamme. Osa on halunnut edellä 
mainituista ja osa urheilullisista syistä (viestijoukkueet yms) tehdä seu-
ranvaihdon. Moni on jäänyt seuraan urheilullisten arvojen vuoksi eli 
oma-aloitteisesti harjoitelleet ja toimintansa rahoittaneet. 
 
Kasvattajaseuran pitää olla ylpeä omasta toiminnastaan, historiastaan 
ja siitä, että urheilijat ovat saaneet hyvän pohjan omalle uralleen. Kiitos 
siitä olemassa oleville olosuhteille ja seuraväelle (ohjaajat, valmentajat, 
tukijat).  
 
Tammelan Ryskeen lasten ja nuorten urheilijoiden iällinen painopiste 
on tällä hetkellä 6 – 13 vuotta. Tähän on useita syitä, mutta trendi on 
kääntymässä. Viiden tai kymmenen vuoden aikajänteellä meillä voi olla 
nuoriso- ja yleisessä sarjassakin aikuisurheilijoita.  Ryske on jatkossa-
kin todennäköisesti vain muutamien huippujen varassa. Nykyinen mas-
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sa 6 - 13 -vuotiaita ei riitä jatkossakaan siihen, että olisimme jonkin lajin 
suurseura lounaisessa Hämeessä, pl. voimailussa.  
 
Seura ei kykene tukemaan suurta määrää SM- tai sen ylemmän tason 
urheilijoita ellei varainhankinnassa tapahdu suurta muutosta tai urheilija 
hanki itselleen merkittävää määrää sponsoreita.  
 
Tulevaisuuden uhkana voidaan nähdä kuntien yhdistyminen, jonka 
kautta seuralle tulee enemmän maksettavaa liikuntapaikkojen kustan-
nuksina ja kunnan tuki vähenee merkittävästi. 

 
 
1.10 Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 

 
1.10.1 Tammelan Ryske pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta 

 
Ryskeen harjoituksiin ja kilpailuihin pääsevät osallistumaan tasavertai-
sina. Jokaiselle hankitaan tarvittava lisenssi, minkä mukana tulee mm. 
vakuutusturva seuran järjestämissä harjoituksissa. Periaatteenamme 
on, että kaikkia kannustetaan taitotasosta riippumatta. Arvostamme jo-
kaista lasta ja erilaiset lapset huomioidaan mahdollisimman yksilöllises-
ti. Lapsesta ollaan kiinnostuneita ja hän saa palautetta omasta onnis-
tumisestaan rakentavassa hengessä. Harrastajille on omat ryhmänsä, 
koska kaikki eivät halua kilpailla, mutta haluavat harrastaa omien läh-
tökohtiensa mukaisesti urheilua. Erityisryhmiin kuuluvat lapset huomi-
oidaan yksilöinä ja he liikkuvat muiden mukana urheilukouluryhmissä. 

 
Seuran hiihto- ja yleisurheilukouluissa liikkujat jaetaan taito- ja/tai ikä-
luokkiensa mukaisiin ryhmiin. Vastaamme siitä, että koulutettuja ohjaa-
jia on riittävästi osallistujia kohden. Tavoitteenamme on, että yhdellä 
ohjaajalla ei ole yli 15:tä ohjattavaa. Pyrimme siihen, että pääosa oh-
jaajista on aikuisia, mutta oman seuran vanhempien ikäluokkien urheili-
joille annetaan mahdollisuus hankkia arvokasta ohjaamiskokemusta 
em. kouluissa.  
 
Kilpailuista ja harjoituksista ilmoitetaan aktiivisesti. Seuran internetsivut 
ovat pääinformaatiokanava. Jäsenkirjeissä ja seuran yhteisissä tapah-
tumissa tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Jäsenkirjeet toimivat kaik-
ki henkilökohtaisesti tavoittava informaatiokanavana. Kuljetuksista kil-
pailuihin sovitaan jaostojen sisällä. Harjoitukset toteutetaan pääsään-
töisesti oman kunnan liikuntapaikoissa. Vähävaraisten ja erittäin lah-
jakkaiden lasten osalta tarpeelliset tukitoimet harkitaan tapauskohtai-
sesti. 
 
Jaostot ja johtokunta kokoontuvat säännöllisesti ja seuraavat edellä 
mainittujen periaatteiden toteutumista säännöllisesti. Yhteydenotto seu-
ran johtoon on mutkatonta. 
 

1.10.2 Tammelan Ryskeen toiminta on kasvatuksellista 
 
Kiinnitämme lasten kasvun ohjaukseen huomiota ja huonoon käytök-
seen puututaan, koska sitä emme suvaitse. Hyvään käytökseen kan-
nustetaan esimerkiksi pelisäännöt kertaamalla sekä vanhempien että 
lasten kanssa. Toteutamme kasvatuksellisia asioita yhteistyössä kodin 
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kanssa ja pyrimme aktivoimaan vanhemmat mukaan toimintaan. Van-
hempien ja lasten kanssa sovitaan yhdessä toiminnan pelisäännöistä 
ja ne jaetaan myös kirjallisesti urheilukouluissamme. Seuran aikuiset 
näyttävät hyvää esimerkkiä omalla käyttäytymisellään. 

 
Ryskeen hiihtokoululla ja yleisurheilukoululla on omat kirjalliset peli-
sääntönsä, jotka käydään läpi kunkin kauden alussa sekä vanhempien 
että lasten kanssa. 
 
Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen rikkomisesta keskustellaan ensiksi 
lasten ja tarvittaessa huoltajien kanssa. Pyrimme löytämään syyt peli-
sääntöjen rikkomiseen ja yritetään uudelleen. Mikäli nämä toimenpiteet 
eivät riitä ohjataan sääntöjen rikkoja erikseen määrätyksi ajaksi pois 
toiminnasta. Aikuisten huonoon käytökseen puututaan vastaavalla ta-
valla. Kasvatuksellisuuden toteutumista valvotaan kaikissa seuran tilai-
suuksissa. 
 

1.10.3 Tammelan Ryskeen toiminta on liikunnallisesti monipuolista 
 
Toiminnassa pyritään monipuoliseen liikuntaharrastuksen ylläpitämi-
seen. Ohjelmissamme on monipuolista liikuntaa, jonka toteutuksessa 
käytetään hyväksi myös muita lajeja. Harjoitukset kehittävät lapsen fyy-
sistä kuntoa monipuolisesti. Lasten muihin harrastuksiin suhtaudutaan 
positiivisesti ja lasten liikkumisen kokonaismäärää tarkastellaan sään-
nöllisesti. 

 
Seurassa kannustetaan urheilijoita liikkumaan monipuolisesti. Hiihto- ja 
yleisurheilukoulut tekevät kiinteää yhteistyötä. Voimailujaosto tukee tie-
tämyksellään ja osaamisellaan muita jaostoja voimaharjoittelussa. Ke-
sällä opetellaan motorisia taitoja, syksyllä hiotaan peruskuntoa ja talvel-
la harjoittelun ohessa kehitetään kestävyyttä. Hankittuja taitoja testa-
taan kilpailuissa.  Muut liikuntalajit ovat hyvä lisä ja erikoistumista yh-
teen lajiin ei suositella liian aikaisin. Muut harrasteet kehittävät lasta ja 
nuorta kokonaisvaltaisesti. 
 
Seuran valmennuksesta vastaavat henkilöt tietävät kuinka paljon omat 
ohjattavat tai valmennettavat liikkuvat.  
 

1.11 Tammelan Ryske toimii puhtaan urheilun puolesta 
 
Tammelan Ryskeen toiminnan lähtökohtana on sataprosenttinen sitou-
tuminen antidoping -toimintaan ja WADA:n, IAAF:n sekä Suomen Anti-
doping -toimikunnan antidoping -säännöstöihin ja niiden henkeen. 
 
Seuran toiminnassa: 
- pidetään urheilutoiminta puhtaana dopingista säännöllisellä ja mah-

dollisimman kattavalla antidopingkoulutuksella ja –kasvatuksella 
- opetetaan terveitä ja kestäviä elämänarvoja ja asenteita rehdin urhei-

luhengen sekä yhteisten sääntöjen kunnioittamisen kautta 
- turvataan urheilijoiden, kaikkien eri toimihenkilöiden ja urheiluyleisön 

oikeus reiluun ja puhtaaseen kilpailuun. 
 
Edellä mainittuihin tavoitteisiin pääsemiseksi seura:  
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- jakaa antidopingtietoutta kaikessa urheilija-, ohjaaja-, valmentaja-, 
kilpailujen järjestäjä-, henkilöstö-, luottamus-, seuratoimija- ja muus-
sa koulutustoiminnassaan 

- jakaa kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa –vihkosta urheilijoille, 
ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa.  

- on huolellinen ja huomioi antidopingtyön, dopingsäännöt ja -pykälät 
urheilijoiden, valmentajien, henkilöstön ja muiden mahdollisten taho-
jen kanssa tekemissään sopimuksissa. 

 
Kaikessa antidopingtyössä pääpaino on ennaltaehkäisevissä toimenpi-
teissä: 
- kasvatus ja koulutus 
- pelisääntökeskustelut 
- tiedotus ja viestintä 
- urheilija- ja valmentajasopimukset sekä 
- yhteistyösopimukset. 
 
Seuran ja sen valmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden välisissä kirjal-
lisissa yhteistyösopimuksissa ja valmentajien kirjallisissa valmentaja-
sopimuksissa on antidopingpykälä. Sopimustekstit päivitetään vuosit-
tain ja aina uusia sopimuksia tehtäessä. Antidopingpykälä huomioidaan 
yritysten kanssa tehtävissä yhteistyösopimuksissa neuvottelujen yhtey-
dessä. 
 
Urheilijat sitoutuvat yhteistyösopimuksissaan antidopingtoimintaan ja 
dopingvalvontaan kulloinkin voimassa olevien antidopingsäännöstöjen 
mukaisesti. Mikäli urheilijan todetaan syyllistyneen dopingrikkomuk-
seen sopimuskauden aikana, urheilijalle määrätään rangaistus doping-
rikkomuksesta ja lisäksi seura voi purkaa valmennustukisopimuksen ja 
periä sopimuksen perusteella maksetun taloudellisen tuen takaisin. Li-
säksi seura on oikeutettu sopimussakkoon erikseen määritettävällä ta-
valla. 
 
Valmentajat ovat sitoutuneet valmentajasopimuksissaan noudattamaan 
voimassa olevia antidopingsäännöksiä. Mikäli valmentajan todetaan 
syyllistyneen dopingrikkomukseen sopimuskauden aikana, valmentajal-
le määrätään rangaistus dopingrikkomuksesta ja lisäksi seura voi pur-
kaa valmentajasopimuksen ja periä sopimuksen perusteella maksetun 
taloudellisen tuen takaisin. Mikäli liittojen sopimuksissa on euromääräi-
nen sanktio seuralle dopingriketapauksessa niin seura on oikeutettu 
perimään rikkeen tehneeltä urheilijalta sopimusrikemaksun kaksinker-
taisena. 
 
Seuran sääntöjen ja tässä asiakirjassa olevien periaatteiden vastaisesti 
urheilija voidaan erottaa seurasta välittömästi dopingrikkeen sattuessa.
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2 TAMMELAN RYSKEEN ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNIT-

TELU 
 

2.1 Seuran organisointi ja toiminnan toteutus 
 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta 
huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema joh-
tokunta. 
 
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja 
kahdeksi toimintavuodeksi valitut kymmenen (10) jäsentä. Johtokunnan 
jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla ero-
aa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos 
jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee 
seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen 
toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.  
 
Jaostojen puheenjohtajat kuuluvat johtokuntaan tiedonkulun varmista-
miseksi. 
 
Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheen-
johtajan sekä keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja 
taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Sihtee-
rin ja taloudenhoitajan tehtävä voidaan tarvittaessa yhdistää. 
 
Seuran talouden seuraaminen toteutetaan tilitoimiston toimenpitein. Ti-
litoimisto raportoi säännöllisesti kerran kuussa koko seuran taloustilan-
teen seuran puheenjohtajalle ja jaostoittain jaostojen puheenjohtajille. 
Tarvittaessa raportointi tapahtuu useamminkin. 
 
Seuran toiminta ja talous suunnitellaan kirjallisesti. Toimintaa johde-
taan ja seurataan sääntöjen mukaisesti. Toiminnasta raportoidaan 
vuosikokoukselle sääntöjen mukaisesti. 
 

2.2 Jaostot 
 
Tammelan Ryskeessä toimii viisi urheilujaostoa ja niiden tukena nais-
jaosto. Urheilujaostot ovat: 
- hiihtojaosto 
- kuntojaosto 
- lentopallojaosto 
- voimailujaosto ja 
- yleisurheilujaosto. 
 
Jaostot noudattavat sääntöjä ja toimintakäsikirjaa omassa toiminnas-
saan. 
 
Naisjaosto vastaa merkittävältä osaltaan varainhankinnasta pitämällä 
kioskia erilaisissa tilaisuuksissa. Toiminta on epäsäännöllistä. 
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2.3 Johtokunnan ja jaostojen tehtävät 
 
Johtokunnan tehtävinä ovat muun muassa vuosikokouksen valmistelut, 
johtokunnan kokousten pitäminen, päätöksenteko vuosikokousten väli-
senä aikana, talousarvion laatiminen, talousarvion seuraaminen, mak-
suvalmiudesta vastaaminen, seuran taloudenhoito, varainhankinta seu-
ran nimissä, yhteistyösopimusten laatiminen ja erityisesti seuran toi-
minnan kehittäminen kaikki jaostot huomioon ottaen. Johtokunnan pää-
töksistä tiedotetaan aktiivisesti. Johtokunta hankkii varainhankintaa liit-
tyen laajempia sponsorisopimuksia, joista saatava tuotto jaetaan kaikil-
le jaostoille. Johtokunta päättää seuran edustajien lähettämisestä eri 
urheilumuotojen järjestämiin tilaisuuksiin vuosikokouksen valtuuttama-
na tai delegoi vastuun asianomaiselle jaostolle. 
 
Jaoston tehtävinä ovat muun muassa omien kokousten valmistelut ja 
pitäminen, jaoston toiminnan suunnittelu ja ohjaus, kilpailutoiminnasta 
vastaaminen, oman alan esitysten teko johtokunnalle, liittojen koulu-
tusmahdollisuuksien hyödyntäminen ja henkilöstön koulutus, oman ta-
lousarvion laatiminen ja sen seuraaminen, harjoitus-, olosuhde- ja leiri-
järjestelyt ja niihin liittyvä varainhankinta, yhteistyösopimusten laatimi-
nen jaoston sekä jaostoa koskevista asioista tiedottaminen. Jaoston 
toiminta ei saa olla ristiriidassa seuran yleisen edun tai johtokunnan 
päätösten kanssa. Jaoston valitsemat henkilöt edustavat urheilumuo-
toa niissä tilaisuuksissa, mihin vuosikokous tai seuran johtokunta ei ole 
erikseen laittanut edustajaa tai kyse on erityisesti kyseistä urheilumuo-
toa koskevasta asiasta. 
 

2.4 Puheenjohtaja 
 
Puheenjohtaja vastaa sääntöjen mukaisista tehtävistä sekä 
- seuran vuosikokouksen valmistelusta, pitämisestä, pöytäkirjan laati-

misesta ja päätösten toimeenpanosta 
- johtokunnan kokousten koolle kutsumisesta, johtamisesta, pöytäkir-

jan laatimisesta ja päätösten tiedottamisesta ja toimeenpanosta 
- talousarvion perusteiden laadinnasta, seurannasta ja maksuvalmiu-

desta vastaamisesta 
- seuran taloudenhoidosta, sihteerin ja taloudenhoitajan ohjeistami-

sesta 
- varainhankinnasta ja yhteyksistä yrityksiin 
- yhteistyösopimuksista ja yhteistyöasioista  
- seuran toiminnan kehittämisestä kaikki jaostot huomioon ottaen sekä 
- seuran edustamisesta.  

 
2.5 Jaostojen puheenjohtajat 

 
Jaoston puheenjohtaja vastaa sääntöjen mukaisista tehtävistä sekä 
- jaoston kokousten valmistelusta, pitämisestä, pöytäkirjan laatimises-

ta ja päätösten toimeenpanosta 
- jaoston kokousten koolle kutsumisesta, johtamisesta, pöytäkirjan 

laatimisesta ja päätösten tiedottamisesta ja toimeenpanosta 
- jaoston talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinnasta, seuran-

nasta ja maksuvalmiudesta vastaamisesta 
- jaoston taloudenhoidosta vastaaminen talousarvion puitteissa 
- varainhankinnasta jaoston osalta 
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- jaoston toiminnan kehittäminen 
- jaoston asioiden esittämisestä johtokunnalle sekä 
- edustamisesta erikseen sovittavissa tilaisuuksissa. 
 

2.6 Nuorisotoiminnasta vastaavat henkilöt 
 
Tammelan Ryskeessä nuorisotoiminnasta vastaavat: 
- hiihtokoulun rehtori tai hiihdon nuorisovalmennuspäällikkö ja 
- yleisurheilujaoston puheenjohtaja tai yu:n nuorisovalmennuspäällik-

kö. 
 
Vastuuhenkilöt vastaavat ”koulujen” toiminnan suunnittelusta ja toteu-
tuksesta sekä osin urheilijoiden valmennuksesta. Jaostot tukevat toi-
mintaa. Seuran toiminnan painopiste on nuorisotoiminnassa, joten sen 
ehdoilla toimintaa kehitetään ja johdetaan johtokunnan toimenpitein.  
 

2.7 Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista 
 

Toimintalinja on koottu toimintakäsikirjaksi. Toimintakäsikirjassa käsi-
tellään seuraavat asiat: 
- 1. Seuratoiminnan visio 
- 2. Eettiset linjaukset 
- 3. Toiminnan tavoitteet 
- 4. Käytännön toimintatavat 
- 5. Seuran organisaatio ja vastuujaot 
- 6. Seuran viestintä – sisäinen ja ulkoinen 
- 7. Ryhmäkohtaiset pelisäännöt 
- 8. Seuran tarjoamat toimintamuodot ja palvelut 
 
Toimintalinjamme on luettavissa seuran nettisivuilta. Toimintalinjasta 
on informoitu vanhempia ja lapsia yhteisissä tapahtumissa ja puheen-
johtajan palstalla nettisivuilla. Puheenjohtaja vastaa toimintakäsikirjan 
päivittämisestä ja ajan tasalla pitämisestä. 
 
Toimintamuotojen osalta noudatetaan Ryskeen sääntöjä ja vuosikoko-
uksen mukaisia päätöksiä. Sääntöjä päivitetään yhdistyslain ja esille 
tulleiden tarpeiden mukaan. 
 

2.8 Pelisäännöt 
 
Seuran alle 16-vuotiaiden ryhmissä on sovittu pelisäännöt sekä lasten 
että lasten vanhempien kanssa. 16–18-vuotiaiden ryhmissä pelisään-
nöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken. Hiihto- ja yleisurheilu-
koulun vetäjät vastaavat pelisääntöjen läpikäynnistä. Mikäli seuraan tu-
lee muita vastaavia nuorten ryhmiä (esim. voimailu) niin niissä nouda-
tetaan vastaavia pelisääntöjä. 
 

2.7.1 Hiihtokoululaisen pelisäännöt  

 

Näillä pelisäännöillä Tammelan Ryskeen hiihtokoulun valmentajat, ryh-
miin kuuluvat lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa sopivat yh-
dessä noudatettavista toimintaperiaatteista.  

 

Toiminnan tavoitteet: 
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- Saada lapset ja nuoret viihtymään hiihdon parissa mahdollisimman 
kauan. 

- Antaa ryhmiin kuuluville hauskoja ja mieleenpainuvia hetkiä hyvien 
kavereiden seurassa. 

- Opettaa hiihtoa monipuolisesti tosissaan mutta ei vakavissaan. 
 

Ryhmiin kuuluvan edut ja oikeudet: 
- Ryhmiin kuuluvalla on oikeus tehdä kysymyksiä ja sanoa oma mieli-

piteensä asioista. 
- Ryhmiin kuuluvalla on oikeus saada palautetta harjoituksista ja kil-

pailuista. 
- Seura palkitsee kauden päätöstilaisuudessa aktiivisesti toimintaan 

osallistuneet. 
 

Ryhmiin kuuluvan velvollisuudet seuraa ja ryhmää kohtaan: 
- Tulla ajoissa paikalle. 
- Kuunnella valmentajia ja noudattaa ohjeita. 
- Käyttäytyä hyvin (ei kiroilla eikä kiusata). 
- Yrittää kovasti (eikä välittää vaikka ei aina onnistu). 
- Olla reilu. 
- Kannustaa kaikkia muita ryhmään kuuluvia tasapuolisesti. 
- Muistaa iloinen mieli. 
- Muistaa tehdä läksyt ennen harjoituksia. 
- Huolehtia riittävästä ravinnon saannistaan sekä levosta. 

 

Valmentajien oikeudet: 
- Valmentajalla on oikeus poistaa lapsi tai nuori harjoituksista, mikäli 

hän huomautuksesta huolimatta käyttäytyy hyvien tapojen ja yhdes-
sä sovittujen pelisääntöjen vastaisesti. 

 
Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi: 
- kiroilu 
- kiusaaminen 
- ei kuuntele valmentajia 
- ei tottele valmentajia 
- arvostelee muita epäonnistumisesta 

 

Vanhempien rooli: 
- Kolmen koon sääntö: kuljettaa – kustantaa – kannustaa. 
- Pyrkiä kannustamaan aina positiivisesti, virheistä antavat palautteen 

valmentajat. 
- Pyrkiä tukemaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä. 
- Esittää avoimesti rakentavaa kritiikkiä toiminnasta valmentajille. 
- Esittää kehittämisideoita ryhmien toiminnan kehittämiseksi. 
- Osallistua vanhemmille suunnattuihin pelisääntö yms. keskusteluihin 

mahdollisuuksien mukaan. 
 

2.7.2 Yleisurheilukoulun pelisäännöt 
 
TAVOITTEET: 
- Monipuolista liikuntaa eri yleisurheilulajeihin tutustumalla. 
- Tukee lapsen kehittymistä liikunnan sekä sosiaalisuuden alueella. 
- Kannustaa liikkumaan koko eliniän.  
- Kaikki lapset saavat osallistua yhtä paljon. 
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- Jokaisen lapsen onnistuminen on tärkeämpää kuin voittaminen.  
- Kaikkien viihtyminen sekä liikunnan ilo ja riemu on tärkeää. Kaikki 

ovat tähtiä. 
 

EDUT JA OIKEUDET: 
- Ryhmiin kuuluvalla on oikeus saada ohjausta urheilukoulussa.  
- Ryhmiin kuuluvalla on oikeus kertoa mielipiteensä ja esittää kysy-

myksiä. 
- Ryhmiin kuuluvalla on oikeus saada palautetta harjoituksista. 
- Kaikki urheilukoululaiset saavat yleisurheilupassin.  
- Kaikki urheilukouluun ilmoittautuneet saavat urheilukoulutuotteen.  
- Kaikki harjoituskisoissa olleet palkitaan. Lisäksi kaikille yleisurheilu-

koulussa olleille pidetään yhteinen päätöstilaisuus, jossa aktiivisille 
yleisurheilukoulun kävijöille jaetaan ahkeruuspalkinnot. 

 
VELVOLLISUUDET: 
- Tulla ajoissa paikalle ja muistaa ilmoittautua. 
- Kuunnella ohjaajaa ja noudattaa ohjeita. 
- Käyttäytyä hyvin. 
- Kannustaa kaikkia ryhmään kuuluvia tasapuolisesti ja olla reilu kaik-

kia kohtaan. 
- Olla iloisella mielellä ja reippaalla otteella kaikessa mukana. 
- Huolehtia riittävästä ravinnon saannista, levosta ja hygieniasta. 

 
 

OHJAAJIEN OIKEUDET: 
- Ohjaajalla on oikeus poistaa lapsi harjoituksista, mikäli hän huomau-

tuksista huolimatta käyttäytyy hyvien tapojen ja yhdessä sovittujen 
pelisääntöjen vastaisesti. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi kiroilu, 
kiusaaminen, ei kuuntele ja tottele ohjaajaa tai arvostelee muita 
epäonnistumisesta.  

- Urheilukoulun aikana suorituspaikat ovat urheilukouluryhmien käy-
tössä ohjaajien ohjeiden mukaisesti. Omaehtoista harjoittelua voi 
suorittaa vapailla suorituspaikoilla urheilukouluryhmien toimintaa 
vaarantamatta.  

 
VANHEMPIEN ROOLI: 
- Tuoda lapsi ajoissa harjoituksiin.  
- Kannustaa lastaan. 
- Tukea sovittuja sääntöjä. 
- Avustaa tarvittaessa ohjaajia. Tehdään lasten urheilusta yhteinen 

elämys kaikille.  
- Esittää avoimesti rakentavaa kritiikkiä ja kehittämisideoita ohjaajille. 
- Osallistua keskustelutilaisuuksiin ja varainhankintaan mahdollisuuk-

sien mukaan. 



Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 – 15.9.2012  19 (21) 

  

 
3 MUUT TOIMINTAEDELLYTYKSET 

 
3.1 Seuratoimihenkilöiden huomioiminen 
 

Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään 
arvokkaasta työstä. Seuran hyväksi tehdystä työstä palkitaan henkilös-
töä säännöllisesti erityisesti seuran viettäessä täysiä kymmeniä vuosia. 
 
Kiittäminen tapahtuu julkisesti eri tilaisuuksissa ja internetsivujen väli-
tyksellä. Ohjaajat saavat työstään erikseen sovittavan ja jaoston budje-
tin mukaisen huomionosoituksen kauden päätteeksi. Ohjaajat saavat 
kausittain vaihtuvan tuotteen esimerkiksi verryttelyasun, paidan, hiihto-
liivin tai muun vastaavan tuotteen. 
 
Puheenjohtaja huomioi hyvät urheilusuoritukset blogissaan ja seuran 
nimissä esitetyllä tervehdyksellä. Urheilijat palkitaan vuosittain päivitet-
tävän ja suunnitelmallisuuteen sekä tasapuolisuuteen perustuvan pal-
kitsemisjärjestelmän puitteissa. Palkitsemisjärjestelmä on seuran yh-
teinen. 
 
Palkitsemisessa käytetään lajiliittojen palkitsemisjärjestelmiä (ansio-
merkit vast.). 
 
Ansiokkaasta seuran eteen tehdystä työstä voidaan maksaa joissain 
tapauksissa stipendi tai luovuttaa esimerkiksi seuran verryttelyasu vast. 

 

3.2 Ohjaajien ja valmentajien osaaminen 
 
Ohjaajat ovat käyneet lasten ohjaamiseen ja / tai nuorten valmentami-
seen perehdyttävän, lajikohtaisesti nimetyn koulutuksen.  
 
Hiihdon valmentajat ja ohjaajat (tilanne 9/2012): 
- I – ohjaaja / valmentaja 15 
- Kehittämistarve: Seuratoiminnan kehittämistuella uusia I- tason oh-

jaajaa/valmentajaa. II- tason valmentajakoulutukseen osallistuu 1 
henkilö (mikäli kurssi järjestetään). 

 
Yleisurheilun valmentajat ja ohjaajat (tilanne 9/2012): 
- III – taso   1 (VT) 
- II – taso   3 (NVT) 
- I – taso   20  
- Liikuntaleikkikouluohjaaja 2 
- Kehittämistarve: Uusia ohjaajia pyritään kouluttamaan halukkuuksien 

mukaan HämSY:n järjestämillä SUL:n lasten / nuorten yleisurhei-
luohjaaja kurssilla ja SUL nuorisovalmentajatutkinnolla. 

 
Ohjaajien koulutus on jatkuvaa ja suunnitelmallista. Seuran omat kas-
vatit ohjataan lajiryhmien mukaisille kursseille, jotta jatkuvuus urheilu-
kouluissa saadaan pysymään nykyisen kaltaisena. Seura maksaa kou-
lutuskustannukset. 
 
Valmiiden ohjaajien kurssittautumista ja tietojen ajan tasalla pitämistä 
tuetaan maksamalla ainakin osa kurssimaksuista. 
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3.3 Matkakustannukset ja urheilijoiden palkitsemisjärjestelmä 
 
Seura maksaa osanottomaksut kilpailuihin. Matka- ja majoittumiskus-
tannusten korvauksesta seuran johtokunta päättää vuosittain taloudel-
lisen tilanteen huomioon ottaen. 
 
Urheilijoiden palkitsemisesta johtokunta päättää vuosittain sovittavalla 
stipendijärjestelmällä seuran taloudellinen tila kuitenkin huomioon otta-
en. 
 
Seura voi tukea urheilijoita tasapuolisella järjestelmällä ja tätä seura-
taan sekä tuetaan käyttämällä urheilijakorttia. 
 
Kulukorvausten maksaminen edellyttää: 
- Tuen saaja on seuran jäsen ja kuluvan toimintakauden jäsenmaksu 

on maksettu. 
- Seuran tai jaostojen erikseen määrittämät talvi- ja kesäkauden mak-

sut on maksettu. 
- Urheilijan tulee edustaa Tammelan Ryskettä kilpailukaudella. 
- Tuen tulee tuottaa urheilijan valmentautumiseen tai kilpailemiseen li-

säarvoa. 
- Tuen saaja, hänen huoltajansa tai muu kannattajansa toivotaan osal-

listuvan kauden aikana seuratalkoisiin, joilla kerätään seuran yhtei-
nen varallisuus kulujen kattamiseksi.  

- Urheilukouluohjaus on seuran kannalta merkittävää talkootyötä. 
- Tuen saaja noudattaa seuran yhteisiä sääntöjä.  
- Johtokunta vahvistaa kulukorvausohjeiston toimintavuodeksi kerral-

laan. 
- Seuran toimintavuoden taloudellinen tilanne huomioon ottaen johto-

kunta voi päätyä ohjeistosta huolimatta korvaamaan vain osan kulu-
korvauksista tai lisätukemaan erikseen sovittavalla tavalla. 

 
3.4 Seuran edustusasun käyttö 

 
Seuran edustusasun käyttö kilpailuissa on edellytys kustannusten kor-
vaamiselle. Seuran edustusasun käyttöä kannustetaan seurahengen 
ylläpitämiseksi ja seuran värien esille tuomiseksi erilaisissa kilpailuissa. 
 
Seuralla on yksi yhteinen edustusasukokonaisuus (ADIDAS) ja hiihto-
asuissa lisäksi CRAFT:in varusteet. Asujen hankinnasta päätetään tar-
vittaessa. Edustusasut (ADIDAS, CRAFT) toimittaa 2012 – 2013 Fors-
san Intersport. 
 

3.5 Sidosryhmätyö 
 
Ryske tekee yhteistyötä erityisesti Tammelan kunnan kanssa. Ryske 
pyrkii aktiivisesti tukemaan koulutoimea osallistumalla koulujen välisten 
hiihto-, maastojuoksu- ja yleisurheilukilpailujen järjestämiseen. 
 

3.6 Tavoitteiden seuranta 
 
Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittain seuraavilla mittareilla:  
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- harrastajien määrä ikäluokittain 
- harjoitusryhmien lukumäärä 
- Hopeasompa ikäisten lukumäärä (yksilöt/viestijoukkueet/tytöt-pojat) 
- Sisulisäikäisten lukumäärä (yksilöt/viestijoukkueet/tytöt-pojat) 
- tehtyjen pelisääntösopimusten lukumäärä 
- järjestetyt kilpailut ja leirit 
- osallistuttujen kilpailujen lukumäärä 
- SM- ja piiritason mitalien sekä pistesijojen lukumäärä 
- Valmentajien ja ohjaajien lukumäärä 
- Valmentajien ja ohjaajien käymien koulutusten määrä (koulutuspäi-

viä) 
 
Mittareiden keruusta vastaa jaostojen puheenjohtajat. 
 

3.7 Viestintä 
 
Viestinnästä vastaa koko seuraa koskevissa asioissa seuran puheen-
johtaja. Jaostojen osalta jaostojen asioissa tiedottamisesta vastaa jaos-
ton puheenjohtaja. 
 
Seura julkaisee tarpeen mukaan Ryskeen Sanomia, joka on perintei-
nen seuran sanoma- ja uutislehti. 
 
Seuran päätiedotuskanava on omat internetsivut 
(www.tammelanryske.fi). Jaostoilla on omat sivunsa.  
 
Painetun median osalta Forssan Lehti on pääyhteistyökumppani. 
 

3.8 Varainhankinta 
 

Varainhankinnassa pääpaino on jäsenmaksutuotoilla, erilaisilla talkoilla 
sekä Tammelan kunnan maksamalla perus- ja kohdeavustuksella. Va-
rainhankinnan vastuujakoa ja toimintaperiaatteita on kehitettävä seuran 
tarpeista käsin nykyisen yksilökeskeisen lähestymistavan sijasta. 
 
Urheilijoiden ja heidän huoltajiensa korvaukset maksetaan vain jos jä-
senmaksut on kuluvalta kaudelta maksettu ja urheilija/huoltaja on osal-
listunut erikseen määritettyihin talkoisiin tai hankkinut muulla tavoin 
seuralle tuloja. 
 
Urheilukoulujen toiminta katetaan niistä kerättävillä maksuilla. Maksut 
pyritään pitämään kohtuullisina, jotta ne eivät muodostu kenellekään 
osallistumisen esteeksi. Urheilukoulumaksuissa otetaan huomioon laji-
liittojen linjaukset, joiden mukaan pätevästä opetuksesta on seuran 
otettava kohtuullinen korvaus. 
 

3.9 Urheilijaesittelyt 
 
Seura pyrkii pitämään urheilijoistaan ajantasaista tietoa internetsivuil-
laan urheilijaesittelyjen muodossa.  
 


