
SEURATOIMINNAN OHJAUSRYHMÄN MUISTIO 

Teams 8.4.2021 klo 17-20.15 

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. Vastuullisuus 

• SRL:n hallituksen jäsen ja vastuullisuusammattilainen Terhi Koipijärvi avasi 
yritysvastuun historiaa sekä kertoi mitä vastuullisuustyö tänä päivänä on. Käytiin läpi 
myös SRL:n vastuullisuustyön tilannetta. Vastuullisuusteemasta keskusteltiin 
ohjausryhmässä vielä pitkään Terhin osion jälkeenkin. Aihe innosti ja se koettiin 
erittäin tärkeäksi.  

• SRL:ssä työstetään parhaillaan omaa vastuullisuusohjelmaa. Ohjelmaan liittyvään 
vastuullisuustyöpajaan on kutsuttu kaksi hlöä seuratoiminnan ohjausryhmästä. 
Työpajaan esitetään ensisijaisesti Minttu Vanhasta ja Jenni Suhosta. 

 
2. Terveisiä aluetiimin kokouksesta 

• Seuratapaamisille ja seurakäynneille on tehty raportointikaavakkeet, jotka lisätään 
SRL:n nettisivuille. Vahvistettiin alueille kohdennettu tuki seuratapaamisista ja 
seurakäynneistä. 

• Ma 10.5. pidetään alueiden seuravastaaville info, jonka vetää Mila Munsterhjelm. 
Alueiden seuravastaavat:  

○ Pohjanmaa: Tarja Seurujärvi 
○ Häme: Tommi Avelin 
○ Etelä-Suomi: Tittamaria Törmänen 
○ Kaakkois-Suomi: Anna Sergejeff ja apuna Titta Ahola   
○ Lounais-Suomi: Ulla Tamminen 
○ Itä-Suomi: Laura Jylhä ja Jaana Seppänen  
○ Pohjois-Suomi: Tiina Heikkilä 
○ Keski-Suomi: Pirjo Heinonen 

 
3.  Koulutus 27.2.2021 ’Kohti onnistuneita etätapaamisia’ 

• Seuratoiminnan ohjausryhmälle, seuravastaaville, Nuorille Päättäjille ja 
nuorisokouluttajille järjestetään Kohti onnistuneita etätapaamisia -koulutus 27.4. klo 
17.00 - 19.30. Koulutuksen sisältö: Miten saan osallistujat innostumaan 



etätapaamisessa? Miten vahvistan luottamusta etänä? Koulutuksessa saa apua 
kokemuksellisten ja osallistujalähtöisten etätapaamisten suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Kouluttajana Tuomas Tirkkonen.  

• Kaikki ko. ryhmien jäsenet/edustajat saavat kutsun henkilökohtaiseen 
sähköpostiinsa. Osallistujamäärä tulee olla tiedossa 22.4. mennessä. 

• Mikäli koulutus koetaan hyväksi ja tarpeelliseksi, sitä mahdollisesti tarjotaan 
samansisältöisenä Tähtiseuroille 25.5.2021. Tästä Tähtiseurat saavat erikseen tietoa. 
Koulutus on heille maksuton, mutta ilmoittautuminen sitova.  
 

4. Seuratoiminnan iltateet  

• Ohjausryhmä järjestää ensimmäisen ’iltateen’ Ma 12.4.2021 klo 19-20, jonka aiheena 
on seurakehittäjiin tutustuminen ja seurojen parhaat “koronan karkoitusvinkit”. 
Ilmoittautuminen seurakehittajat@ratsastus.fi  

• Ma 3.5.2021 klo 19-20 iltateen aiheena digiheppakerho. 

• Muita mahdollisia aiheita (esim. vielä kevään aikana) ovat mm. vastuullisuus ja 
seurakimppa. Ohjausryhmä ottaa vastaan ideoita ja aiheita.  
 

5. Matkalla Tähtiseuraksi -blogi/vlogi 

• Ohjausryhmän jäsen Minttu Vanhanen avaa oman seuransa vaiheita Tähtiseuraksi. 
Aiheesta postataan instagramissa ja facebookissa ja lisäksi on tarkoitus kirjoittaa 
blogia. Ensimmäinen blogiteksti julkaistaan huhtikuun aikana. Blogin ja postausten 
tarkoituksena on kannustaa muita seuroja aloittamaan matkansa Tähtiseuraksi sekä 
antaa käytännön vinkkejä oman seuran kehittämiseen. 
 

6. Ohjausryhmän vuosikello ja viestintäsuunnitelma 

• Käytiin läpi seuratoiminnan vuosikelloa. Ohjausryhmässä ideoitiin myös kahta 
seuratoiminnan superviikkoa viestintään (kevät ja syksy), jossa tarkoituksena yhden 
viikon aikana postata jotain seuratoimintaan liittyvää liiton viestintäkanavissa joka 
päivä. Syksyn superviikko voisi päättyä kaikille avoimeen seurawebinaariin. 
Vuosikello ja viestintäsuunnitelma valmistuvat toukokuun kokoukseen. 

• Olympiakomitean seuratoiminnan tilannekuva mediaan 9.4..  

• Sovittiin seurapostin (sisäinen) aikataulutus uudestaan ja siitä, mitä lähtevään 
seurapostiin nyt laitetaan. 

• Ohjausryhmän jäsenten esittelyt lisätään liiton sivuille vko:n 15 aikana 
 

7. Yhteinen Teams seurakehittämisvalmennuksen seuroille 10.4.2021 klo 10.00 

• Ohjausryhmän jäsenet Marja Nuuttila ja Kirsi Siivonen valmistelevat tilaisuuden 
ohjelman. Nykyinen, meneillään oleva valmennuskausi on päätetty lopettaa, koska 
koronan vuoksi seurakäyntejä ei ole pystytty tekemään. Valmennuksissa 

mailto:seurakehittajat@ratsastus.fi


henkilökohtainen kontakti on ensiarvoisen tärkeä. Seuroille tarjotaan valmennuksen 
sijaan yksittäinen käynti tai valmennustapahtuma etänä. 
 

8. Auditointien tilannekatsaus 

• Olympiakomitean auditointikoulutus on 22.4. Jos ko. koulutukseen ei pääse 
osallistumaan, on koulutuksesta tulossa myös tallenne.   

• Olympiakomitean Tähtiseurapäivät: Mitä SRL:n oma ohjelma sisältäisi? Käsitellään 
seuraavassa kokouksessa.  
 

9. Seuratoiminnan esittely toukokuun hallituksen kokoukseen  

• Mietitään seuraavassa kokouksessa 20.5 hallitukselle vietäviä asioita. 
 

11. Ohjausryhmän omat pelisäännöt 

• Jokainen käy lisäämässä/ehdottamassa driveen 1.5.2021 mennessä. 
 

11. Muut asiat 

• Sporttisaitti tunnusten teko: kun kaikki ovat tehneet itselleen tunnukset, lisätään 
oikeudet Tähtiseuraverkkopalveluun. Pääkäyttäjätunnukset pyydetään myös Marja 
Nuuttilalle. 

• Oikeusministeriö ehdottaa muutoksia yhdistyslakiin. Tavoitteena edistää ja 
helpottaa yhdistysmuotoista kansalaistoimintaa ja muuta yhteisöllistä toimintaa 
siten, että yhteisöt voivat paremmin ottaa huomioon muuttuvat tarpeet.  
 

12. Seuraavat kokoukset, sovitut tapaamiset ja/tai koulutukset 

• ke 21.4.2021 klo 17.00 / Ohjausryhmän olympiakomiteatiimi 

• to 22.4. klo 14 - 16 / Auditointikoulutus, Olympiakomitea 

• ma 26.4.2021 klo 17.00 / Ohjausryhmän kehitystiimi 

• ti 27.4.2021 Kohti onnistunutta etätapaamista -koulutus 

• to 29.4.2021 klo 17.30 / Ohjausryhmän aluetiimi  

• ti 4.5.2021 klo 17.00 / koko ohjausryhmä 

•  ti 8.6.2021 klo 17.00 / koko ohjausryhmä 
 

 

 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/03/3d073847-oikeusministerio-jyrki-jauhiaisen-esitys-keskustelutilaisuudessa-8.3.2021-yhdistyslain-muutoksen-valmistelu.pdf?fbclid=IwAR2-us0WlzpGsAdFlyaCne-jCkXGd36Dt_hybQ7R2hFOrV5yFbzR8L4DVQ8

