
MUISTIO 

Teams 7.9.2021 klo 17.30-20.15 

 

Osallistujat; Jaana Ahteela, Nina Grankvist, Suvi Heinonen-poissa, Mila Munsterhjelm, Marja 

Nuuttila, Tapani Riddarström, Kirsi Siivonen, Jenni Suhonen-poissa, Minttu Vanhanen-

kohdasta 4 alkaen, Ulla Alanko 

Hallituksen edustajana: Carina Nyholm 

APU:n edustaja: Titta Ahola  

Nuorten Päättäjien edustaja: Maria Salomaa-poissa 

Toimiston edustaja: Anna Wessman 

 

 

1. Ajankohtaista 

• Keskusteltiin SRL:n vuoden palkittavista seuratoiminnan osalta. Päätettiin palkita 

“Vuoden seuratoimija”, “Vuoden seura” sekä “Vuoden seurateko”. Tarkempiin 

kriteereihin palataan seuraavassa kokouksessa. Palkittavia voi ehdottaa kuka 

tahansa. Päätettiin kehittää äänestyslomaketta. 

• Seurakehittämisvalmennus 2022: Päätettiin avata haku heti vuodenvaihteen 

jälkeen. 1. seurakäynti keväällä, verkostotapaaminen kesälomien jälkeen, 2. 

käynti syksyllä. 

• Osallisuuskoulutuksen 1. osio pidetty, osallistujia 10 hlöä. Pohdittiin voisiko 

vastaavaa koulutusta tarjota vielä syksyllä seuroille. 

• Mila Munsterhjelm on lukenut Yhtä jalkaa- oppaan läpi ja todettiin, että oppaan 

voi painattaa pienen päivityksen jälkeen. Opasta jaetaan kaikilla seurakäynneillä 

ja se postitetaan myös alueellisille seuravastaaville. Emmi Kupiainen selvittää 

painattamisen hintaa.  

• OKM:n seuratuki-info on 13.9. klo 13-15,  Minttu Vanhanen osallistuu. 

• Syksyn ensimmäinen Iltatee on 4.10. klo 19-20, Marja Nuuttila hoitaa. Aiheena 

ajankohtaista seuratoiminnasta. Toisen Iltateen aiheena on seurojen tuet, päivä 

vielä auki. 

• Olympiakomitean seurapaitapäivä on 28.9. Alueryhmä viestii omille alueilleen. 

Haastetaan liiton toimisto, SRL:n hallitus, aluejaostot sekä seurat osallistumaan.  

• Seurawebinaarin päivämäärä on 4.12.2021. Mietittiin päivän teemaa.  

• Tilannekatsaus alueellisista seurakäynneistä: Kaakko tehnyt 3 käyntiä, Lounais-

Suomi tehnyt 1 käynnin ja pitänyt 1 seuratapaamisen. 12.10. tulossa Lounais-

Suomen ja Pohjanmaa yhteinen ruotsinkielinen seuratapaaminen. 

• SRL:n syyskokous tulossa etänä su 21.11. La 20.11. aamupäivään on suunnitteilla 

urheilu- ja ratsastusfoorumi, iltapäivään lajiseminaareja ja muita kokoontumisia, 

alkuiltaan hallituksen kyselytunti. 

• Hyvä hallintotapa (HHT)- työ jatkuu ja tarkoitus on saada se tämän vuoden 

puolella valmiiksi. Työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa toukokuun 



lopusta lähtien. Luonnos Storya koskevasta tekstistä lähetetty seurakehittäjien 

sähköpostiin. HHT:n rakenne muuttuu ja usein päivitettävät osiot tulevat 

erillisinä liitteinä. 

• Seurakehittäjien verkostopäivistä omat terveisensä kertoivat Anna Wessman, 

Tapani Riddarström ja Marja Nuuttila. Anna esitteli termistöä, Tapani kertoi 

miten muissa liitoissa auditoinnit sujuvat ja Marja kertoi miten 

Tähtiseuraohjelma näkyy Taitoluisteluliiton ja Jääkiekkoliiton 

toimintasuunnitelmassa. 

 

2. Tähtiseura auditoinnit ja Olympiakomitea yhteistyö 

• Käytiin läpi auditointien tilannetta. 

• Tähtiseura-webinaari la 2.10.                                     

 

3. Alueellinen seuratoiminta 

• 11.9.2021 klo 9-11 STORYn ja SETAPin yhteistyöpalaveri. Pohdittiin palaverin 

sisältöä,  vastuita sekä tarkempaa kutsua. Tapaamisen pääteemoina ovat 

seuratapaamiset sekä Setapin tulevaisuus. Varataan aikaa myös vapaalle 

keskustelulle. 

• Hallitus on hyväksynyt pohjaehdotuksen Setapin tulevaisuudesta (muutokset 

melko pieniä). 

• Seuratapaamisissa esitettävä yhteinen power point-esitys on tekeillä. 

• Aluetyöryhmän palaveri 15.9. klo 16.30 

 

4. Valtakunnallinen seurakehittäminen 

• Iltatee-aiheita 

• OKM -seuratuki/ Minttu Vanhanen 

• Erasmus/ Jenni Suhonen 

• Hankkeet 

• Tunne poni -hanke on käynnistynyt 

 

5. Liiton / toimiston tiedotus  

o Toimintasuunnitelma 2022 ja muut terveiset ma 6.9. hallituksen kokouksesta 

▪ SRL:n vuoden 2022 teema on muotoutumassa 

▪ Painopisteistä tehdään erillinen toteuttamissuunnitelma työryhmissä 

o Vapaaehtoistyön kehittäjän rekrytointi on kesken. 

 

6. Muut asiat 

o Erätauko dialogi -koulutus ti 23.11. klo 17-20. Kalenterikutsu seurakehittäjien 

sähköpostissa. Ehdotus aiheesta: vapaaehtoisten jaksaminen. 

o Pyydetään Olympiakomitean Ulla Nykästä kertomaan/sparraamaan aikuisten 

Tähtimerkistä seuraavaan kokoukseen. 

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurapaivat/?fbclid=IwAR2YNLY0rzbvisx_fudkJe0yUIsgPWCKkxI0T12FcKM_SBAODO1tNAbJW9c


o Keskusteltiin kyselytutkimuksen teettämisestä. Kysely olisi pohjana ensi 

vuoden toimintaa ajatellen. 

 

7. Seuraavat kokoukset 

27.10.2021 klo 17-19 

11.11.2021 klo 17.30-19.30 

4.12.2021 klo 12 

 


