SEURATOIMINNAN OHJAUSRYHMÄN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN MUISTIO
Teams: 4.3.2021 klo 17.00 - 21.00
Osallistujat; Jaana Ahteela, Ulla Alanko, Nina Grankvist, Suvi Heinonen, Mila
Munsterhjelm, Marja Nuuttila, Tapani Riddarström, Kirsi Siivonen, Jenni Suhonen, Minttu
Vanhanen

Toimiston edustaja: Anna Wessman
Hallituksen edustajana: Carina Nyholm
APU:n edustaja: Titta Ahola
Nuorten Päättäjien edustaja: Maria Salomaa

1. Esittäytyminen
Esittäytymisen lisäksi ohjausryhmän jäsenet kertoivat omista odotuksistaan ja
tavoitteistaan ryhmässä.
2. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Siivonen, varapuheenjohtajaksi Marja Nuuttila ja
sihteeriksi Mila Munsterhjelm.
3. Kokouskäytännöt, termit ja käytännön asiat
- Anna Wessman esitteli seuratoiminnan rakenteellista muutosta/uudistusta
- Ryhmän nimeksi vahvistettiin seuratoiminnan ohjausryhmä. Jäsenet ovat
ohjausryhmän jäsenyyden lisäksi myös (jatkossakin) seurakehittäjiä. Uusille
seurakehittäjille suunnitellaan yksilöllinen koulutuspolku.
- Keskusteltiin ja sovittiin kokouskäytännöistä.
- Liiton koko seura- ja harrastetoiminnan budjetti on n.143 000 euroa.
Ohjausryhmän budjetti käydään tarkemmin läpi seuraavassa kokouksessa.
Budjetissa huomioitu mm. tuki alueille esimerkiksi seuratapaamisten
järjestämiseen liittyen. Tästä APU saa tarkennetut tiedot 23.3.
kokouksessaan.
- Seuratoiminnan ohjausryhmällä on käytössään yhteissähköposti:
seurakehittajat@ratsastus.fi Lisäksi ryhmällä on oma sisäinen Facebookryhmä ideoiden ja informaation vaihtoon. Ryhmälle perustetaan myös oma
Teams-kanava.

-

Jatkossa kokouksia pidetään koko ohjausryhmän kesken, kuin pienemmissä
vastuuryhmissäkin ja eri teemojen/aiheiden ympärillä. Kevään kaikki
kokoukset toteutetaan etänä.

4. Ohjausryhmän vastuujaot
Käytiin läpi Anna Wessmanin esitys ryhmän sisäisistä vastuunjaoista. Kaikki
ohjausryhmässä osallistuvat kuitenkin monipuolisesti eri asioihin.
• Tähtiseura-auditointien ja Olympiakomitea -yhteistyön vastuuhenkilöt: Marja
Nuuttila ja Tapani Riddarström.
• Alueellisen seuratoiminnan vastuuhenkilöt: Jaana Ahteela, Mila
Munsterhjelm, Nina Grankvist & Ulla Alanko. Jokainen alue saa nimetyn
vastuuhenkilön. Jokaiselle vastuuhenkilölle tulee kaksi aluetta. Alueet jaetaan
ko. vastuuhenkilöiden seuraavassa kokouksessa ja tieto niistä tuodaan APU:n
kokoukseen.
• Valtakunnallisen seurakehittämisen vastuuhenkilöt: Kirsi Siivonen, Jenni
Suhonen, Suvi Heinonen ja Minttu Vanhanen. Tehtäväkenttänä mm.
vastuullisuus, vaikuttavuusviestintä, rahoituspohjan vahvistaminen, yhteistyö
kuntien kanssa, tapahtumat, kansainvälisyys → osaamista ohjausryhmän,
alueiden ja seurojen käyttöön.
Keskusteltiin myös SETAP-ryhmän jatkosta ja roolista. Titta Ahola on SETAP:n
puheenjohtaja. Tämä vuosi mennään edellisen vuoden tapaan ja harrastetukibudjetti
säilyy samana kuin vuonna 2020. Wessman ei jatka toimiston edustajana SETAP:ssa
töiden uudelleen järjestelyiden vuoksi.
5. Vuoden 2020 palkittavat
Keskusteltiin ja tehtiin ehdotukset Vuoden Ratsastusseurasta, Vuoden Digiseurasta
sekä Vuoden Seuratoimijasta. Ehdotukset perusteluineen Salli Saarelalle 7.3.2021
mennessä. Ohjausryhmä kehittää jatkossa Vuoden palkittavat -prosessia.
6. Muuta
Ryhmässä ideoitiin ’seuratoiminnan aamukahvit/iltatee’. Tätä lähdetään viemään
eteenpäin ja aiheesta tiedotetaan seuroja mm. liiton kanavissa ja seurapostin kautta.
Digitaalinen hevoskerho -konsepti on noussut seuroissa useasti esiin
koronapandemian aikana. Alueiden nuorisotiimien yhteistyöelimessä (NAPU) on
innokkaita nuoria osallistumaan kehitystyöhön. Tämä otetaan teemaksi myös
“seuratoiminnan aamukahveille”. NAPU käsittelee asiaa omassa kokouksessaan
8.3.2021. Nuorisokouluttajat keskittyvät hevoskerho-ohjaajien koulutusmateriaalien

uudistamiseen ja hevoskerho-ohjaajan oppaan päivittämiseen vuoden 2021 aikana.
7. Seuraavat kokoukset:
•

Uusien jäsenten perehdyttäminen: to 11.3. klo 15–17.30

•

Alueellisten vastuuhenkilöiden suunnittelukokous: su 14.3. klo 18.00

•

APU:n kokousmateriaalin valmistelu: ti 16.3. klo 17–19.00

•

Ohjausryhmän yhteinen kokous: to 18.3. klo 17.00-20.00

•

Auditoinnin jatkokoulutus: ke 7.4. klo 17.30-19.00

•

Ohjausryhmän yhteinen kokous: to 8.4. klo 17.00-20.00

.

