
MUISTIO 

SEURATOIMINNAN OHJAUSRYHMÄ teams 4.5.2021 klo 17 - 19.15 

Osallistujat; Jaana Ahteela, Nina Grankvist, Suvi Heinonen, Mila Munsterhjelm, Marja Nuuttila, Tapani 

Riddarström, Kirsi Siivonen, Jenni Suhonen 

Hallituksen edustajana: Carina Nyholm 

APU:n edustaja: Titta Ahola  

Poissa Ulla Alanko ja Minttu Vanhanen 

Nuorten Päättäjien edustaja: Maria Salomaa-poissa 

Toimiston edustaja: Anna Wessman-poissa 

 

 

1. Terveisiä ohjausryhmän kehitystiimin kokouksesta 26.4.2021 

- Pyydetään aikaisemmin OKM:n tukea saaneita seuroja kertomaan omasta 

hakuprosessistaan. 

- Minttu Vanhanen on kirjoittamassa blogia aiheesta Matkalla Tähtiseuraksi. 

Laaditaan blogista uutinen SRL:n nettisivuille kun ensimmäinen blogipostaus 

on valmis. 

2. Erasmus /Jenni Suhonen 
- Jenni Suhonen on ollut yhteydessä Opetushallitukseen (Paavo Pyykkönen) 

Erasmus-hankkeesta. Sovittiin, että Opetushallituksen edustajat avaavat 

ohjausryhmän järjestämässä etätilaisuudessa hanketta tarkemmin. 

- Vuosina 2014-2020 Erasmus -budjetti oli 15 miljardia euroa. Seuraavaksi 7 

vuodeksi budjetti on lähes kaksinkertainen määrä. 

- Hakuaika hankkeeseen on kolme kertaa vuodessa (helmi-, touko- ja lokakuu). 

- Erasmus otetaan yhdeksi Iltatee -aiheeksi esim. alkusyksyyn 

- Pyydetään Erasmus-hankkeessa mukana olleita hevosalan toimijoita 

kertomaan kokemuksistaan hankkeesta Seuratoiminnan Iltateehen ja/tai liiton 

keskiviikko -liveen. 

3. Sporttisaitin pääkäyttäjätunnukset Marja Nuuttilalle 

 Asia ei ole edennyt, Marja vie asiaa eteenpäin. 

4. SRL:n hallitukselle 20.5.2021 vietävät asiat 
- Seurakehittäjistä Kirsi Siivonen ja Marja Nuuttila esittelevät seuratoiminnan 

ohjausryhmän toimintaa hallituksen seuraavassa kokouksessa. Aikaa varattu 

n. 20 min. Tarkoitus on avata seuratoiminnan merkityksellisyyttä käytännön 

näkökulmasta sekä kertoa mitä tälle vuodelle on suunniteltu (vuosikello, 

viestintäsuunnitelma, auditoinnit, seurakäynnit/tapaamiset, iltateet, blogi, 

seuratuet). 

 

5. Nettisivut 
- Seurakehittämisen ja seuratoiminnan ohjausryhmän nettisivut 

kaipaavat uudistamista. Työryhmäksi ilmoittautuivat Marja Nuuttila ja 

Kirsi Siivonen. Tarkoitus on lisätä nettisivuilla ajankohtaisuutta ja 

selkeyttä (blogi, vuosikello, viestintäsuunnitelma jne.). 



- Seurakehittämisen nettisivuille lisätään sähköpostiosoitteeksi 

seurakehittajat@ratsastus.fi 

6. Iltateet 

- Ensimmäisessä ohjausryhmän järjestämässä Iltatee -hetkessä oli 25 osallistujaa. 

Aiheena oli korona-ajan toiminta seuroissa. 

- Toisessa Iltatee-hetkessä oli 14 osallistujaa. Aiheena oli digiheppakerho. Aiheesta 

löytyy lisätietoa Instagramissa osoitteessa espoonlahden.ponikerho. 
- Tiedotetaan Iltatee -hetkistä jatkossa laajemmin mm. SRL:n somessa. Lisäksi 

pyydetään aluejaostoja jakamaan mainosta myös alueiden somessa. Titta 

Ahola lupasi jakaa mainosta myös APU:n whatsappiin. Vastuu 

tiedottamisesta on koko ohjausryhmällä. 

- Sovittiin keväälle Iltatee -hetki vielä ke 2.6.2021 klo 19-20. Pidetään yhtä 

aikaa kaksi tapaamista, joista toinen on suunnattu puheenjohtajille ja toinen 

nuorisovastaaville. Marja Nuuttila vetää puheenjohtajien Iltateen ja Jenni 

Suhonen nuorisovastaavien Iltateen. Ilmoittautuminen Google Formsilla, Kirsi 

Siivonen tekee ilmoittautumislomakkeen. 

 

7. Tähtiseurapäivät 2-3.10.2021/Marina Congress Center, Hki 

- Päätettiin järjestää Tähtiseurapäiville myös SRL:n omaa ohjelmaa. 

Tähtiseurapäivillä on puhumassa mm. Jan Vapaavuori. Yhdeksi 

seminaariaiheeksi on suunniteltu seurojen 

varainhankintamahdollisuuksia sekä varainhankinnan osaamista. 

Marja Nuuttila ilmoittaa Olympiakomiteaan 15.5.2021 mennessä 

Ratsastajainliiton osallistumisen. 

8. Auditoinnit 
Tähtiseura -auditointeja on nyt toteutettu vajaat kolme vuotta verkkoalustan 

avulla. Verkkoalustan käyttö vaatii seuroilta aikaisempaa enemmän 

etukäteistyötä. Verkkoalustan käyttö onkin osa seuran itsearviointia.   

Seurat ovat täyttäneet verkkoalustaa vaihtelevasti. Tämän vuoksi päätettiin, 

että osa auditointilomakkeen tiedoista pyydetään etukäteen sähköpostilla. 

- toimintalinja 

- palautekysely ja sen vastaukset (tehty 1 v aikana) 

- talousohjesääntö 

- tilinpäätös 

- viimeisin toimintakertomus ja -suunnitelma 

- toimintamalli, joka ennaltaehkäisee epäasiallista käytöstä 

Käytiin läpi auditointien tilanne 

 

9. Story vuosikello 

- Ohjausryhmän vuosikello on drivessa 

- Ohjausryhmän viestintäsuunnitelma valmiiksi 20.5.2021 

 

10. Vastuullisuustyöpaja 
- Seuratoiminnan ohjausryhmästä vastuullisuustyöpajaan osallistuivat 

Minttu Vanhanen ja Nina Grankvist. 

 



11. Seuraavat kokoukset  

- ti 8.6.2021 klo 17.00 

- ke 11.8.2021 klo 17.00 

- ti 7.9.2021 klo 17.00 

- HIHS viikonloppu lokakuussa 
 

 

 


