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Lukijalle
Rasti-Lukon toimintakäsikirja on tiivis 
yhteenveto seuran toiminnasta. Sen tar-
koitus on antaa lukijalle käsitys seuran 
perusarvoista, tavoitteista, organisoinnis-
ta, johtamisesta, vastuista ja seuran har-
rastus- ja kilpailutoiminnasta liittyen sekä 
suunnistukseen että hiihtoon. Käsikirjan 
avulla myös yhteistyökumppanimme saa-
vat selkeän kuvan toiminnastamme.

Toimintakäsikirjassa käydään läpi myös 
toimielinten jäsenille, urheilijoille ja muulle 
jäsenistöllemme tarkoitettuja seuramme 
ohjeita ja käytäntöjä. Toimintakäsikirjam-
me antaa toivottavasti jäsenistöllemme 
tarpeellista ja riittävää perustietoa seura-
toiminnasta ja samalla perehdyttää myös 
toimielinten jäseniä tehtäviinsä. 

Toimintakäsikirja ei ole pysyvä ohjekir-
ja, vaan sitä tulee avoimesti tarkastella 
tarpeellisin väliajoin ja päivittää ajan ja 
seuran vaatimusten mukaiseksi. Sen tulee 
voida elää seuran ja sen toimintaympäris-
tön mukana ja siten auttaa myös seuram-
me kehittymistä.

Rasti-Lukon ensimmäinen koottu toimin-
takäsikirja on syntynyt alkuvuoden 2015 
aikana osana Lounais-Suomen Liikunta 
ja Urheilu ry -seurakehitysyhteistyötä. Toi-
mintakäsikirjaa on valmisteltu seuran hal-
lituksessa ja jaostoissa. Toimituskunta kiit-
tää kaikkia tekoon osallistuneita. Jatkossa 
toimintakäsikirjaa päivitetään hallituksen 
toimesta. Seuran nettisivuilla pidetään 
edelleen yllä tärkeimmät seuratoiminnan 
tiedot.
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1 PERUSTIEDOT SEURASTA
Rasti-Lukko ry on perustettu 7.2.1962, 
jolloin hiihto ja suunnistus erosivat yleis-
seura Rauman Lukosta omaksi kestä-
vyyslajien erikoisseuraksi.  Rasti-Lukon 
toiminta-alueena on Rauman talousalue, 
ja jäseniä seurassa on yli 300. Sekä hiihto 
että suunnistus ovat olleet seuran lajeina 
alusta alkaen. Olosuhteet ovat lähinnä 
hiihdon kannalta olleet vaihtelevat. Vuon-
na 2014 järjestetyn keräyksen varoilla 
hankittiin seuralle lumitykki. Tykkilumen 
avulla voidaan hiihto-olosuhteita parantaa 
ja hiihtokautta pidentää. Suunnistajille olo-
suhteet ovat Rauman seudulla suotuisam-
mat, ja perinteiset Rasti-Lukon kansalliset 
suunnistuskilpailut voidaan järjestää jo 
huhtikuussa.

TOIMINNAN 
PERUSPERIAATTEET
Toiminta-ajatus
Suunnistukseen ja hiihtoon keskittyvänä 
urheiluseurana Rasti-Lukko tuottaa Rau-
man seudulla monipuolisia ja laadukkaita 
harrastusmahdollisuuksia sekä kuntoliik-
kujille että kilpaurheilijoille.

Rasti-Lukko toimii kiinteässä yhteistyössä 
Rauman kaupungin liikunta- ja nuorisotoi-
men, ympäristötoimen, muiden urheilu-
seurojen sekä alueen yritysten ja yhteisö-
jen kanssa.

Perusarvot ja tavoitteet
•  nuorison kasvattaminen tavoitteelliseen 
   ja elämykselliseen vapaa-ajan viettoon
•  ympärivuotiset, perhekeskeiset harras- 
   tusmahdollisuudet kaikenikäisille
•  tehokasta ja virkistävää terveysliikuntaa  
    työkyvyn ylläpitämiseksi ja kohentami- 
    seksi
•   menestyvien urheilijoiden kasvattami- 
    nen

•   tasokas valmennustoiminta
•   valmennettavien ja kilpaurheilijoiden  
    taloudellinen tukeminen
•   huipputason osaaminen kilpailujen  
    järjestämisessä
•   myönteisestä ilmapiiristä rakentuva,  
    onnistumisen kokemuksia antava  
    seuratoiminta
•   yhteistoimintahakuisuus muihin liikun- 
    ta- ja vapaa-ajan organisaatioihin.

Seuran hallinto
Seuran ylintä hallintovaltaa käyttää hal-
litus, jonka alaisuuteen kuuluvat suun-
nistus- ja hiihtojaosto. Hallituksessa on 
edustus molemmista jaostoista. Hallitus 
määrittelee seuran toimintalinjat ja hoitaa 
suhteet taloudellisiin ja muihin yhteistyöta-
hoihin.  Jaostot ovat hiihdon ja suunnistuk-
sen operatiivisia johtoryhmiä. Ne toimivat 
itsenäisesti toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion rajaamissa puitteissa. 

Vuosittain seura päättää kehittämiskoh-
teista, jotka perustuvat Oman Seuran ana-
lyysi –työkaluun, seuran kehittämispäi-
vään ja muihin palautteisiin. Kehittämis-
kohteet voivat olla 1-3 vuoden pituisia, ja 
niitä varten perustetaan  omat työryhmän-
sä, johon pyritään saamaan myös aina uu-
sia seuratoimijoita. 
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Tiedottaminen
Avoin tiedottaminen lisää yleistä 
mielenkiintoa ja vahvistaa myönteisiä 
mielikuvia seuraa kohtaan.  Se kasvattaa 
myös jäsenistön aktiivisuutta ja 
sitoutumista toimintaan. Osallistumisinto 
seuratyöhön edellyttää, että jäsenistöllä 
on riittävästi tietoa seuran toiminnasta, 
myös sen tuloista ja menoista.

•   Internetsivujen aktiivisella ylläpidolla  
    varmistetaan nopea tiedonkulku ajan- 
    kohtaisista asioista.
•   Verkkosivujen lisäksi paikallislehti  
    Länsi-Suomi ja kaupunkilehti  
    Raumalainen palvelevat ilmoittelun  
    ykköstiedotuskanavina.
•   Erillisiä tiedotteita ja sähköpostia  
    käytetään kohderyhmien informoimi-
    seen.

Varainhankinta
Hallitus hoitaa sponsorisopimusten ja 
avustusanomusten tekemisen. Jaostot 
huolehtivat ns. toiminnallisesta varainhan-
kinnasta (kilpailut, talkoot jne). Julkisten 
avustusten supistuttua etsitään uudenlai-
sia rahoituskanavia.

Varainhankintatapahtumien onnistumisek-
si tähdennetään jäsenistön omaehtoista 
panosta.

Jäsenhuolto
Jäsenten halukkuuteen osallistua yhteis-
ten asioiden hoitamiseen vaikuttaa ratkai-
sevasti ryhmän hyväksyvä ja palkitseva il-
mapiiri. Hallituksen tehtävänä on toteuttaa 
jäseniä kannustavaa ja palkitsevaa toimin-
taotetta. Merkkipäivien muistamisen ja an-
siomerkkien jakamisen ohella tähdenne-
tään jokaisen työpanosta arvostavaa osal-
listumismallia. Aktiivisen tiedottamisen ja 
henkilökohtaisten kontaktien kautta ylläpi-
detään kiinnostusta jäseneksi liittymiseen.
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Varapuheenjohtaja 
•   toimii puheenjohtajan sijaisena  
    puheenjohtajan ollessa estynyt
•   edustaa tarvittaessa seuraa puheen- 
    johtajan kanssa erilaisissa tilaisuuk- 
    sissa
•   hoitaa vaihtuvia tehtäviä tarpeen  
    mukaan.

Sihteeri
•   huolehtii yhdessä puheenjohtajan  
    kanssa hallituksen vuosikellon suunnit- 
    telusta ja toteutumisesta
•   valmistelee hallituksen ja vuosikokous- 
    ten esityslistat yhdessä puheenjohtajan  
    kanssa ja toimittaa ne hallitukselle  
    etukäteen
•   laatii kokousten pöytäkirjat
•   laatii vuositilastot, seuran toimintaker- 
    tomuksen ja toimintasuunnitelman  
    yhdessä hallituksen ja muiden vastuul- 
    listen kanssa 
•   arkistoi seuran asiakirjat 
•   pyytää jäsenrekisterinpitäjältä tiedot  
    tulevista merkkipäivistä, esittelee ne  
    hallitukselle ja hankkii sovitut lahjat
•   ylläpitää luetteloa ansiomerkkien ja  
    viirien saajista sekä muista huomion- 
    osoituksista
•  toimii yhdyshenkilönä kaupungin liikun- 
    tatoimistoon ja huolehtii tila-anomuk- 
    sista  sekä vastaa salivuorojen käyt- 
    töön liittyvistä asioista yhdessä lajivas- 
    taavien kanssa 
•   laatii tarvittavat anomukset kaupun- 
    gille ja muille yhteisöille.

2 SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET

Seuran varsinainen kokous kokoontuu 
kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pi-
detään helmi-huhtikuussa ja syyskokous 
loka-joulukuussa. Tarkemman paikan ja 
ajan määrää hallitus. Ylimääräinen kokous 
pidetään silloin kun hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kym-
menesosa seuran jäsenistä on tehnyt siitä 
hallitukselle kirjallisen esityksen. Jokaisel-
la  jäsenmaksunsa maksaneella viisitois-
ta vuotta täyttäneellä seuran jäsenellä on 
seuran kokouksissa yksi ääni.

HALLITUS
Seuran organisaatiossa vuosikokousten 
päätöksiä on toteuttamassa seuran halli-
tus, joka vastaa juridisesti seuran toimin-
nasta ja taloudesta. Hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan 
(6-8) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi 
(2) varajäsentä. Hallituksen ja toimihen-
kilöiden toimenkuvat (joitakin tehtäviä voi 
hoitaa kaksi henkilöä):

Puheenjohtaja
•   johtaa seuran hallituksen kokoukset
•   valmistelee yhdessä sihteerin kanssa  
    kokousten esityslistat
•  vastaa seuran näkyvyydestä mediassa  
    yhdessä tiedottajan kanssa
•   edustaa seuraa erilaisissa tilaisuuksis- 
    sa
•  toimii yhdyshenkilönä eri sidosryhmiin
•  kokoaa  seuran talousarvion jaostojen 
    esityksestä ja laatii sen yhdessä kirjan- 
    pitäjän kanssa ja laatii seuran tilinpää- 
    töksen yhdessä kirjanpitäjän kanssa
•   vastaa sponsorisopimuksista ja avus- 
    tusanomuksista  
•  seuraa talousarviota 
•  seuraa jaostojen toimintaa 
•  vastaa seuran kehittämisasioista. 

SEURAN VUOSIKOKOUKSET
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Seuran hallitus etsii ja nimeää seuraavat 
seuran toimihenkilöt:

Tiedottaja
•   ylläpitää seuran kotisivujen ajankohtai- 
    suutta
•   kirjoittaa itse tai huolehtii mielenkiintoi- 
    sista ja ajankohtaisista yleisistä aiheis- 
    ta kotisivuilla 
•   taittaa seuran esitteet ja varmistaa 
    niiden painatustyön
•   hoitaa muut erikseen sovitut tehtävät.

Rahastonhoitaja
•   maksaa hyväksytyt ja tiliöidyt osto- ja  
    matkalaskut seuran tililtä 1-2 kertaa  
    viikossa
•   tulostaa tiliotteet ja toimittaa kirjanpito- 
    aineiston (tiliotteet ja maksetut laskut)  
    kirjanpitäjälle kerran kuussa
•   toimittaa tarvittaessa pohjakassat  
    kuntosuunnistustoiminnan, kilpailutoi- 
    minnan ja tapahtumien käteiskassoihin
•   toimittaa Länsi-Suomi-rastien tilitys-
    lomakkeet 
•   hoitaa muut erikseen sovitut tehtävät.

Kirjanpitäjä
•   on seuran taloushallinnon asiantuntija
•   raportoi hallitukselle talousasioista 
•   hoitaa kirjanpidon (tiliöinnit, raportoin- 
    nit, tilinpäätösdokumentit) 
•   tekee veroilmoituksen 
•   toimittaa talousarviopohjan hallituk- 
    selle
•   hoitaa palkkalaskennan (palkanmak- 
    su, TYEL- ja  ennakkoveromaksut,  
    vuosi-ilmoitus, eläkeilmoitukset)  
•   on yhteistyössä seuran rahastonhoi- 
     tajan, laskuttajan, jäsenrekisterinpitä- 
     jän kanssa 
•    hoitaa muut erikseen sovitut tehtävät.

Laskutusvastaava 
•   laatii laskut WM-laskutusohjelmalla
•   toimittaa laskun asiakkaalle ja  
    kirjanpitäjälle maksuseurantaa varten.

Jäsenrekisterinpitäjä
•   huolehtii virallisesta seuran jäsenluet- 
    telosta (täydellinen nimi ja kotipaikka)
•   huolehtii erilaisista jäsenrekistereistä,  
    joista on hyötyä seuratoimijoille
•   huolehtii kotisivujen Jäsensivut-osion  
    päivityksestä ja ajankohtaisuudesta 
•   toimittaa sihteerille jäsenrekisteritiedot 
    merkkipäivien huomioimista varten.
 
Kotisivujen pääkäyttäjä
•   vastaa seuran kotisivujen kokonaisuu- 
    desta ja ulkoasusta
•   antaa päivitysoikeudet toimijoille halli- 
    tuksen ohjeiden mukaan
•   laatii ja muuttaa tarvittaessa kotisivu- 
    jen käyttöohjeet 
•   perehdyttää ja kouluttaa sivujen käyttä- 
    jiä laatimaan ja päivittämään  
    tiedotteita.

Vapaaehtoisen pelastus- 
 palvelun vastuuhenkilö
•   osallistuu Vapepan kokouksiin ja kertoo 
    niistä 
•   ylläpitää hälytyslistaa
•   jakaa hälytysviestin listan jäsenille  
    tekstiviestillä. 

SEURAN MUUT 
TOIMIHENKILÖT
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PERUSTEHTÄVIEN VUOSIKALENTERI

TAMMIKUU
•   Hallituksen 1. kokous 
•   Vuosikellon tehtävälistaus
•   Muutosilmoitus tarvittaessa PRH:een  
•   Jaostoilta pyyntö toimintakertomuksen  
    laatimiseen  
•   Selvitys Vakka-Suomen Nuorisosäätiölle  
•   Vuosi-ilmoituksen tekeminen verottajalle

HELMIKUU
•   Hallituksen 2. kokous (vuosikokousasiat) 
•   Koulun talviloma 
•   Tilinpäätös 
•   Jäsenkirje 1

MAALISKUU
•   Seuran kevätkokous helmi-huhtikuussa 
•   Kaupungin avustushakemus 
•   KKI-hakemus 

HUHTIKUU
•   Suunnistuksen kevätkansalliset 
•   Veroilmoituksen laatiminen

TOUKOKUU
•   Koulu loppuu 
•   Talven salivuorojen anomukset - sihteeri
•   Hallituksen 3. kokous (kehittämisasiat ja  
    välitilinpäätös)  

KESÄKUU

HEINÄKUU ELOKUU
•   Koulu alkaa  

LOKAKUU
•   Jaostoilta pyyntö toimintasuunnitelman  
    ja talousarvion laatimiseen
•   SVUL:n Satakunnan piirin seura-avustus  
    (joka 3. vuosi)
•   Hallituksen vuosikellon laatiminen - 
     sihteeri
•   Koulun syysloma

MARRASKUU
•   Hallituksen 5. kokous 
•   Vuosikokousasiat
•   Syyskokous loka-joulukuussa 
•   Jaostoilta pyyntö vuosikellon laatimiseen 
•   Palkittavat (hallitus)

JOULUKUU 
•    Hallituksen jouluruokailukokous (6.) 
•    OKM:n seuratukihakemus 
•    Koulun joululoma 
•    Selvitys Vakka-Suomen Nuoriso- 
     säätiölle

SYYSKUU
•   Hallituksen 4. kokous
•   Vakka-Suomen Nuorisosäätiön avustus- 
    hakemus
•   Rauman kaupungin kohdeavustus  
•   KKI-hakemus - tarvittaessa
•   Jäsenkirje 2
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•   Lajijaostot kokoustavat tarvittaessa,  
    mutta vähintään kaksi kertaa kauden  
    aikana.
•   Kokouksista pidetään päätöspöytäkir- 
    jaa, joista jaoston sihteeri lähettää  
    kopiot seuran hallituksen jäsenille ja  
    kirjanpitäjälle ja tarvittaessa rahaston- 
    hoitajalle.
•   Jaosto tekee esitykset seuraavan  
     toimintavuoden puheenjohtajasta ja  
     jäsenistä hallituksen ensimmäiseen  
     kokoukseen päätettäväksi.
•   Jaosto laatii seuraavan toimintavuoden  
     talousarvioesityksensä hallitukselle.  
     Jaoston vastuulla on tasapainottaa 
     talousarvion  tulot ja menot hallituksen  
     ohjeiden mukaisesti. Hallitus käsittelee 
     talousarvioesitykset ja laatii seuran  
     talousarvioesityksen seuran syyskoko- 
     uksessa päätettäväksi.
•   Jaosto laatii toimintakertomuksen  
     menneestä kaudesta ja toimittaa sen  
     seuran sihteerille helmikuun loppuun  
     mennessä. Seuran toimintakertomus  
     käsitellään kevätkokouksessa.

•   Jaosto seuraa kauden mittaan talous- 
     arvionsa toteutumista ja raportoi siitä 
     tarvittaessa hallitukselle.
•   Jaostot huolehtivat pääsääntöisesti eri  
     ryhmien ja lajikoulujen valmentajien,  
     ohjaajien ja muiden toimihenkilöiden 
     rekrytoinnista ja perehdyttämisestä.
•   Jaostot innostavat valmentajia, ohjaa- 
     jia ja muita toimihenkilöitä kouluttautu- 
     maan ja tekevät koulutuksista esityksiä  
     hallitukselle.
•   Jaostot informoivat tarvittaessa seuran 
     hallitusta tärkeiksi katsomistaan 
     asioista. 
•   Jaostot nimeävät keskuudestaan hen- 
     kilöt, joilla on oikeus päivittää seuran 
     nettisivuja. 
•    Hallitus odottaa jaostoilta ideoita/esi- 
     tyksiä seuran toiminnan kehittämisek- 
     si.

3 LAJIJAOSTOT
Lajijaostot organisoivat ja toteuttavat seuran sisäistä toimintaa.  
Lajijaostoille kuuluvat seuraavat tehtävät:
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4 JÄSENASIAT
Seuran jäseneksi ovat tervetulleita kaikki 
liikunnasta kiinnostuneet lapset, nuoret ja 
aikuiset.

Jäsenten ja lapsijäsenten vanhempien 
mielipiteitä ja toiveita kuullaan 
säännöllisesti  erilaisten kyselyjen avulla. 

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita seuran 
syyskokoukseen vaikuttamaan seuran 
asioihin, kuten äänioikeutettuna esittää 
uusia hallituksen jäseniä. Kevät-
kokoukseen osallistuesssan kuulee muun  
muassa seuran vuosikertomuksen.  

Hallituksen kokouksissa voidaan käsitellä 
myös jäsenten ehdottamia asioita ja 
päätöksistä voidaan pyydettäessä 
ilmoittaa suoraan asianomaiselle jäsenelle. 

Jäseneksi 
1)  Voit liittyä Rasti-Lukon jäseneksi  
     ilmoittamalla nimesi, osoitteesi,  
     syntymäaikasi,  puhelinnumerosi ja  
     mahdollisen sähköpostiosoitteesi  
     kotisivuilla olevan lomakkeen avulla.
2)  Rasti-Lukon jäsenmaksun näet koti- 
     sivuilta. Seuran vuosikokous päättää  
     vuosittain jäsenmaksun suuruudesta.
 3)  Lajijaostoilla on lisäksi erisuuruisia  
      toiminta- ja valmennusmaksuja. Ne 
      näkyvät myös seuran kotisivuilta. 
 4)  Rasti-Lukon jäsenelle on tarjolla  
      mm. seuraavat edut:
      •  osanottomaksuja kansallisiin,  
         aluemestaruus- ja SM-kilpailuihin
      •  valmennustukea menestyksen 
          mukaan
      •  mahdollisuus seura-asujen  
         hankkimiseen.

www.rastilukko.fi 

http://www.rastilukko.fi
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PERUSTA 
Rasti-Lukko ry on urheiluseurana yleis-
hyödyllinen yhdistys, ja sen toimintaa 
säätelevät Suomen lait ja asetukset sekä 
yhdistyksen omat säännöt.  Seuran rahalii-
kenne hoidetaan seuran nimiin perustettu-
jen erillisten pankkitilien kautta. Jokaiselle 
tilille on nimetty seuran hallituksen hyväk-
symät vastuulliset käyttäjät. 

Seuran kaikki rahaliikenne on kirjanpito-
lain mukaan kirjattava. Tilikausi on 12 kuu-
kautta (1.1.–31.12.). 

Seuran Y-tunnus on 1005321-0, ja sitä 
käytetään seuran sekä jaostojen talous-
asiakirjoissa. 

VASTUUNJAKO 
TALOUSASIOISSA 

Seuran kokoukset 
Seuran korkein päätäntävalta on seuran 
kokouksilla, joita on kaksi varsinaista ko-
kousta vuosittain.

Syyskokous (loka-joulukuussa) 
•   määrää varsinaisten ja kannattavien  
    henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsen- 
    maksut  
•   vahvistaa toimintasuunnitelman ja  
    talousarvion 
•   valitsee jäsenten keskuudesta hallituk- 
    sen puheenjohtajan joka toinen vuosi ja  
    hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet 
    erovuoroisten tilalle
•   valitsee toiminnantarkastajan. 

Kevätkokous (helmi-huhtikuussa) 
-   käsittelee edellisen vuoden toiminta-  
     ja tilikertomuksen 
-   vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää  
    vastuuvapauden hallitukselle ja muille 
    vastuuvelvollisille.

Hallitus 
•  valitsee keskuudestaan varapuheen- 
   johtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
   ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoita- 
   jan ja muut tarvittavat toimihenkilöt 
•  valmistelee, toimeenpanee ja valvoo  
   seuran kokouksien päätökset 
•  vastaa seuran taloudesta ja sen seu- 
   rannasta mukaan lukien jaostojen 
   taloudellinen seuranta
•  vahvistaa pankkitilien käyttöoikeudet ja  
   laskujen hyväksymisoikeudet. Hyväksy- 
   misoikeus on puheenjohtajan lisäksi  
   pääsääntöisesti jaostojen puheenjoh- 
   tajilla, ja  heidän yhteystietonsa löyty- 
   vät seuran kotisivuilta.
•  vahvistaa talousohjesäännön 
•  on vastuussa, että toiminnantarkasta- 
   jalla on tarjolla tarvittava materiaali  
   vähintään kuukautta ennen kevätvuosi- 
   kokousta 
•  laatii tarvittaessa yhdessä kirjanpitäjän  
   kanssa seuran veroilmoituksen huhti- 
   kuun loppuun mennessä. 

5 TALOUSASIAT
TALOUSOHJESÄÄNTÖ 
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Jaostot
•  valmistelevat hallitukselle esitykset    
   omista  talousarviosta ja toimintasuun- 
   nitelmasta lokakuun loppuun mennessä 
   sekä toimintakertomuksesta tammikuun 
   loppuun mennessä.
•  toimivat seuran kokouksien ja hallituk- 
   sen päätösten mukaisesti 
•  jaoston puheenjohtaja vastaa oman 
   alueensa taloudesta hyväksytyn budje- 
   tin puitteissa. 

Kaikki tiedossa olevat budjetoimattomat 
kulut, jotka ylittävät 2000€, on käsiteltävä 
hallituksessa ja hyväksyttävä ennen toi-
meenpanoa.

Seuran työntekijät 
•   toteuttavat hallituksen päätöksiä 
•   huomioivat kaikessa toiminnassa  
    taloudellisuusperiaatteen. 

RAHALIIKENNE JA 
TOSITTEET

Pankkitilit 
Kaikki rahaliikenne hoidetaan pääsään-
töisesti pankkitilien kautta. Pankkitilit 
avataan seuran Y-tunnuksella. Pankkitilin 
ja muiden pankkipalveluiden (esim. verk-
kopankki, pankkikortti tms.) avaamiseen 
tarvitaan seuran hallituksen päätös. Halli-
tuksen päättämät tilien käyttöoikeusmuu-
tokset toimitetaan pankkiin viipymättä.

Seuran käyttötili on Länsi-Suomen Osuus-
pankki FI82 5630 0020 0559 99.

Käteiskassat
Käteiskassojen olemassaoloa tulee vält-
tää. Rahastonhoitaja toimittaa tarvittaessa 
pohjakassat kuntosuunnistustoiminnan,  
kilpailutoiminnan ja tapahtumien kahvio-
myynnin käteiskassoihin. Käteiskassat 

tilitetään viipymättä seuran pankkitilille.  
Tuotoista ja menoista laaditaan käteiskas-
san tilityslomake, joka toimitetaan rahas-
tonhoitajalle. Tilityslomake löytyy seuran 
kotisivuilta.

Laskut
Seuran laskuissa on käytettävä seuran Y-
tunnusta.  Myyntilaskut tehdään keskite-
tysti laskutusohjelmalla, josta saadaan viit-
teelliset laskut lähetettäväksi.  Myyntilas-
kut pyritään tekemään viipymättä tavaran 
tai palvelun myyntihetken jälkeen ja lasku-
tustiedot lähetetään laskujen kirjoittajalle.

Ostolaskut mahdollisine liitteineen toi-
mitetaan hyväksyttyinä viipymättä ra-
hastonhoitajalle maksatusta varten säh-
köpostilla tai paperilaskuina. Laskuissa 
tulee olla tavaran/palvelun tilaajan tar-
kastusmerkintä sekä hyväksymis- ja ti-
liöintimerkintä ennen rahastonhoitajalle 
toimittamista. Laskuja maksetaan 1-2 
kertaa viikossa. Kaikki seuran laskut on 
pyrittävä maksamaan seuran tililtä, ei en-
sin esimerkiksi henkilökohtaiselta tililtä.  

Matka- ja kulukorvauksia maksetaan vain 
oikein täytettyjen lomakkeiden perusteella, 
ja matkalaskusta on käytävä ilmi seuraa-
vat tiedot: 

 -  hakijan nimi, henkilötunnus ja  
    pankkitilitiedot IBAN-muotoisena
 -  matkustustapa 
 -  matkan alku- ja päätepiste 
 -  kanssamatkustajien nimet
 -  matkan tarkoitus 
 -  alkamis- ja päättymisaika (päiväraha). 

Seuran kotisivuilla on täytettävä matka- ja 
kulukorvauslomake, joka toimitetaan to-
sitteineen rahastonhoitajalle maksatusta 
varten. Kulukorvauksien perusteet päättää 
hallitus, ja niissä huomioidaan verohallin-
non käytännöt.
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Tositteet
Kaikki laskut ja niiden tositteet säilyte-
tään kirjanpitolaissa määritellyn ajan:  
tositteet vähintään kuusi vuotta ja kir-
janpitokirjat kymmenen vuotta. Tosit-
teet ja kirjanpitokirjat säilytetään seu-
ran kerhohuoneella lukitussa kaapissa. 

Kirjanpitäjä laatii kaikista maksetuista 
palkoista, palkkioista ja kulukorvauksista 
vuosi-ilmoituksen verottajalle tammikuun 
loppuun mennessä.

Rahastonhoitaja toimittaa tilien tiliotteet 
tositteineen kirjanpitäjälle kuukausittain. 
Kirjanpitäjä toimittaa tuloslaskelman ja ta-
seen neljännesvuosittain tai tarvittaessa 
useammin  tiedoksi hallitukselle ja jaosto-
jen puheenjohtajille sekä niiden toiminto-
jen vastuuhenkilöille.

TALKOOTYÖ
Seura ja sen jäsenet voivat kerätä toimin-
taansa varoja talkootyöllä seuraavin eh-
doin: 
•   korvauksen saaja voi olla vain rekis- 
    teröity yleishyödyllinen yhteisö, ei  
    yksityishenkilö 
•   talkootyön hyöty kohdistetaan koko  
    seuralle, ei työn suorittajalle, joskin 
    hyöty voidaan kohdistaa myös tietylle  
    jaostolle, mutta siitä sovitaan erikseen
    ennen talkoita ja tiedotetaan hallitusta
•   työ on tilapäistä eikä se ole liiketoimin- 
    taa 
•   työtä ei tehdä työnantajan johdon ja 
    valvonnan alaisena
•   työ ei saa edellyttää mitään erityistä  
    ammattitaitoa.

AVUSTUKSET
Kaupunki, Nuorisosäätiö,
seuratuki  
Seura voi hakea Rauman kaupungilta pe-
rusavustusta ja kohdeavustusta, avustusta 
Vakka-Suomen Nuorisosäätiöltä, Opetus- 
ja kulttuuriministeriön seuratukea, Kun-
nossa Kaiken Ikää –tukea sekä SVUL:n 
Satakunnan piirin seura-avustusta (joka 
3. vuosi). Lisäksi isommissa hankkeissa 
selvitetään, kannattaako hakea Ravakka 
ry:ltä Leader-tukea. Hallituksen vuosikel-
losta löytyvät hakuajat.

Lajijaostot huolehtivat siitä, että ne hake-
vat tuet omilta lajiliitoilta tai niiden tausta-
yhteisöiltä. Nämä hakuajat löytyvät lajija-
oston vuosikellosta.

Tarkemmat ohjeet löytyvät näiden sivujen 
kautta:

Rauman kaupungin avustus
http://www.rauma.fi/palvelut/liikunta

Vakka-Suomen Nuorisosäätiö
http://www.vakka-suomennuorisosaatio.fi/

Ravakka Oy
http://www.ravakka.fi/leader_ravakka

OKM:n seuratuki
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/

KKI-tuki
http://www.kkiohjelma.fi/
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6 VIESTINTÄ
Seuran hallitus vastaa koko seuran tie-
dottamisesta annettujen ohjeiden mukaan. 
Jokaisella seuran toimijalla on oikeus ja 
velvollisuus hoitaa oman alueen tiedotta-
misesta. 

Seuran toiminnasta tiedotetaan aktiivi-
sesti seuran kotisivuilla www.rastilukko.fi 
sekä Raumalla ilmestyvissä sanoma- ja 
paikallislehdissä. Lasten ja nuorten toimin-
nasta pyritään kertomaan kouluille jaet-
tavien tiedotteiden avulla koulun rehtorin 
luvalla.

Jokainen ohjaaja ja valmentaja näkee 
oman ryhmänsä osallistujat ja heidän yh-
teystietonsa kotisivujen Jäsensivut –osi-
osta.

Sähköposti ja tekstiviestit ovat hyvä ja 
varma tiedottamistapa. Seuran internet-
sivujen kautta jokainen liikkuja voi lähettää 
seurajohdolle viestiä/palautetta.

http://www.rastilukko.fi
http://www.rastilukko.fi
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7 HARJOITUSTOIMINTA 

HIIHTOJAOSTO
Hiihtokoulun tavoitteet
•    saada jokaiseen ikäryhmään 10 - 30 
     osanottajaa, joista 5 - 10 innostuu  
     osallistumaan alueen hiihtokisoihin
•    saada  eri ryhmiin viestijoukkue
•    hiihtotekniikan opettaminen ryhmäläi- 
     sille
•    kunnon nostattaminen siten, että  
     hiihtäminen on miellyttävää harrasta- 
     mista
•    pitää hauskaa yhdessä ryhmän  
     kanssa
•    saada lasten vanhemmat mukaan  
     seuran  toimintaan.

Ikäryhmät
•    7 - 9-vuotiaat, harjoituksia kerran 
     viikossa
•    10 - 12-vuotiaat, harjoituksia kaksi 
      kertaa viikossa
      o   ikähaitari voi olla  ± 1 v – koskien 
          sisaruksia
•    12 - 15-vuotiaat (Hopeasomparyhmä 
      perustetaan, jos on halukkaita harjoit- 
      telemaan 3 - 4 kertaa viikossa ympäri  
      vuoden.)

Aika ja paikka
•   Toiminta alkaa syksyllä, ja lumella ta- 
     pahtuvia harjoituksia järjestetään heti 
     kun Lähdepellon urheilukeskukseen  
     saadaan ladut tehtyä. Talviharjoittelu  
     kestää aina maaliskuun loppuun asti.  
     Toimintaa on myös kesäkaudella.
•    Tarvittaessa käydään Uudenkaupun- 
     gin ja Jämin hiihtotunneleissa harjoit- 
     telemassa.
•    Tarkemmat ajankohdat löytyvät seuran  
      kotisivuilta.

Ohjaajat
•     hiihtokoulun ”rehtori”, ohjaajat ja val- 
      mentajat löytyvät seuran kotisivuilta.

Talous
•    Hiihtokoulun maksu porrastuu ikäryh- 
     mittäin, ja hiihtojaosto päättää maksus- 
     ta aina vuosittain. Seurassa on myös  
     käytössä sisaralennus.
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Suunnistusjaosto toteuttaa seuran hyväk-
symää valmennuspolkua (liite1), jossa on 
suunnistuskoulutoimintaa kolmessa eri 
ikäryhmässä, Rastit Kiikarissa –valmen-
nusryhmä sekä henkilökohtaiset valmen-
tajat ja harjoitusohjelmat valituille suunnis-
tajille.

Suunnistuskoulun tavoitteet
•    saada jokaiseen ikäryhmään 30 - 50  
     osanottajaa, joista 5 - 10 innostuu 
     osallistumaan  alueen suunnistus- 
     kisoihin
•    suunnistukseen innostaminen turval-
     lisesti
•    saada eri ryhmiin viestijoukkue
•    kunnon nostattaminen siten, että  
     suunnistus on miellyttävää harrasta- 
     mista
•    pitää hauskaa yhdessä ryhmän kans- 
     sa
•    saada lasten vanhemmat mukaan  
     seuran  toimintaan.

Ikäryhmät ja ryhmien nimet
•    Rastimenninkäiset  
      -  7-vuotiaat ja alle 7-vuotiaat
•    Karttakarhut 
      -  8 - 9-vuotiaat
•    Kompassiketut 
     -  yli 10-vuotiaita
     

     Talvikausina ja tarvittaessa järjeste-
     tään ohjattuja harjoitteita.

Henkilökohtainen valmennus 
  •   Henkilökohtainen valmennus astuu  
      kuvioihin tavoitteellisille urheilijoille  
      viimeistään siirryttäessä 14-sarjaan. 
 •    Henkilökohtaisen valmennuksen tarve 
      ja halu täytyy kuitenkin lähteä aina  
      urheilijalta itseltään. Tarpeen ilmaan- 
      nuttua aletaan kartoittamaan valmen- 
      tajatilannetta seuran valmennus- 
      vastaavan johdolla yhteistyössä kodin 
      ja urheilijan kanssa.
 •   Tavoitteena on tukea urheilijaa koko- 
      naisvaltaisesti kohti huippusuunnis- 
      tajan uraa.

SUUNNISTUSJAOSTO

Kuntosuunnistus
 •   Jo reilusti yli 30 vuoden ajan on suun- 
      nistusjaosto järjestänyt kaikille avoi- 
      mia kuntosuunnistuksia kesäkaudella 
      keskiviikkoisin. 
 •   Nykyisellään kauden 27 tapahtumaa 
      keräävät yhteensä yli 3000 suunnis- 
      tussuoritusta. 
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8 KILPAILUTOIMINTA

Hiihtojaoston tärkeimpänä kilpailujen jär-
jestämismuotona ovat jokatalviset Puisto-
hiihdot, jotka järjestetään Lähdepellon ur-
heilukeskuksessa. Kilpailut on tarkoitettu  
4-16 -vuotiaille tytöille ja pojille. Osallistujia 
on vuosittain ollut noin tuhat. Toimitsijoita 
seura tarvitsee Puistohiihtojen järjestämi-
seen 20 - 25 aktiivia/kisa.

Lisäksi seuran nuoret voivat osallistua alu-
een hiihtokisoihin, erityisesti Satakunnan 
Kansan Junior- / seuracup -kilpailuihin. 

Tarkemmat säännöt löytyvät täältä:
http://www.satakunnanhiihto.fi/

Hiihtäjät tarvitsevat  alueen ja liiton kilpai-
luihin lisenssin. Katso lisää täältä:
http://www.hiihtoliitto.fi/lisenssit/skipassit/

HIIHTOJAOSTO SUUNNISTUSJAOSTO
Suunnistusjaosto järjestää vuosittain ke-
vätkansalliset, joihin kerääntyy noin 600 
suunnistajaa joka vuosi ja järjestelytehtä-
vissä on lähes sata talkoolaista.

Lisäksi järjestetään Orava-cup ja alue-
mestaruuskisoja.  Seuralla on valmius jär-
jestää myös SM-tason kilpailuja. 

Seuran jäsenet osallistuvat aktiivisesti 
kesän aikana järjestettäviin suunnistuskil-
pailuihin. Kilpailuja järjestetään viikottain. 
Lisäksi suunnistuksessa kaikkien on mah-
dollista osallistua SM-kilpailuihin ja viesti-
kilpailuihin niin Suomessa kuin Ruotsissa. 
Kilpailuihin osallistuminen edellyttää ns. 
lisenssin lunastamista.

Lisätietoja suunnistuskilpailuista:

http://www.satakunnansuunnistus.fi

http://www/suunnistusliitto.fi/irma

http://www.satakunnanhiihto.fi/
http://www.hiihtoliitto.fi/lisenssit/skipassit/
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Rasti-Lukko on aloittanut seuran valmen-
tamisen tulevaisuuden haasteisiin.  Tavoit-
teellisen seuratoiminnan kehittämiseksi 
on samalla lisättävä kaikkien seuratoimi-
joiden osaamista vastaamaan nykyajan 
haasteisiin. Seuran eri sidosryhmät tarjo-
avat monenlaisia koulutuksia, ja niihin ei 
aina pystytä kiireisen seuratoiminnan takia 
vastaamaan oikealla tavalla. 

Seuran yhtenä kehittämisen painopiste-
alueena on OSAAMISEN LISÄÄMINEN, ja 
sitä varten seura pyrkii laatimaan vuosittai-
sen koulutussuunnitelman, johon valitaan 
sellaisia koulutuksia, jotka ovat ajankohtai-
sia ja toimijoiden tarpeisiin vastaavia. 

9 KOULUTUKSET
Pääsääntöisesti seura maksaa seuratoi-
mijoiden koulutukset ja samalla toivotaan, 
että koulutettu henkilö sitoutuu toimimaan 
seurassa 1 - 2 vuotta. Koulutusten anti py-
ritään seuran sisällä levittämään mahdolli-
simman laajalle.

Rauman kaupunki tarjoaa myös paljon 
maksuttomia koulutuksia paikkakunnan 
seuroille. Seuran hallituksen ja jaostojen 
tulee huolehtia, että seuratoimijat saavat 
näistä koulutuksista ajoissa tiedon, ja seu-
ratoimijoita tulee innostaa ja motivoida läh-
temään koulutuksiin.  Hallituksen ja jaosto-
jen jäsenten tulee näyttää esimerkkiä osal-
listumalla myös itse näihin koulutuksiin.
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Liite 1

www.kihu.fi/urapolku
www.kihu.fi/urapolku

Linkit urheilijan polkuihin.
Maastohiihto:
Suunnistus:

http://kihu.fi/urapolku/julkinen_index.php?page=taulukko&laji=119
http://kihu.fi/urapolku/julkinen_index.php?page=taulukko&laji=102


Rasti-Lukko

  Raumalaisen  
suunnistuksen ja 

hiihdon erikoisseura

Vuodesta 1962 alkaen


