
MUISTIO 

SEURATOIMINNAN OHJAUSRYHMÄ teams 11.8.2021 klo 17.00-19.30 

 

Osallistujat; Ulla Alanko, Nina Grankvist, Suvi Heinonen, Mila Munsterhjelm, Marja Nuuttila, 

Tapani Riddarström, Kirsi Siivonen, Jenni Suhonen, Minttu Vanhanen 

Hallituksen edustajana: Carina Nyholm 

APU:n edustaja: Titta Ahola  

Nuorten Päättäjien edustaja: Maria Salomaa, osan aikaa 

Toimiston edustaja: Anna Wessman 

Poissa: Jaana Ahteela 

 

 

1. Syksyn tapahtumat ja osallistuminen: 

- Olympiakomitea järjestää eri lajien seurakehittäjien verkostopäivät ke 1.- to 2.9. Eerikkilän 

Urheiluopistolla. Päiviin voi osallistua joko paikan päällä tai livenä. Sovittiin, että jokainen 

vastaa itse ilmoittautumisestaan. Alustavasti paikanpäälle olisi menossa Tapani Riddarström. 

Anna Wessman osallistuu etänä (molemmat päivät). Minttu Vanhanen ja Marja Nuuttila 

etänä osaan päivistä. 

- Hevoset-messut la 11. - su 12.9. 

- Keskusteltiin messujärjestelyistä ja sovittiin, että päätökset tehdään vkolla 33.  

- Todettiin, että osa messuille ajatellusta ohjelmasta voidaan tarvittaessa järjestää 

myös etänä. 

 

- Tähtiseurapäivät la 2.10. - su 3.10. 

- Sovittiin, että Marja Nuuttila selvittää Olympiakomiteasta järjestetäänkö 

Tähtiseurapäivät livenä vai etänä. Tämän jälkeen päätetään, miten tapahtumaa 

markkinoidaan sekä millä perusteilla seuroja kutsutaan. Tähtiseuroja infotaan 

asiasta vkolla 33.  

- Tähtiseurapäivien oman ohjelman työstö sovittiin tehtäväksi pienryhmässä. 

 

2. Ajankohtaiset vastuualueittain:  

- Käytiin läpi auditointien tilanne. 

- Olympiakomitea on päivittänyt Tähtiseura -verkkopalvelua ja nyt palvelusta löytyvät 

kaikki verkkopalvelulla tehdyt auditointiraportit. 

- Marja Nuuttila ja Tapani Riddarström laativat infokirjeen Tähtiseuroille elokuun 

loppuun mennessä, jossa korostetaan seuran omaa roolia auditoinnin valmistelussa.  

- Alueen seuravastaavilta pyydetään syksyn seuratapaamisten päivämäärät elokuun 

loppuun mennessä. 



- Lounais-Suomessa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen seuratapaaminen. 

Pohjanmaa on mukana ruotsinkielisen tapaamisen järjestämisessä. 

- Seuravastaavien käyntien tuet 

- Kaakkois-Suomi on tehnyt kaksi seurakäyntiä. Marja Nuuttila huolehtii 

alueelle tuen maksuun. 

- Suunnitellaan OKM:n seuratuki-infoja seuroille. Mahdollisesti lokakuussa ja 

sparrausklinikka marraskuussa (hakuaikana). Minttu Vanhanen, yhdessä toimiston 

kanssa vie asiaa eteenpäin. Jenni Suhonen selvittää Erasmukseen liittyviä lisätietoja 

elokuun loppuun mennessä.  

- Seuratoiminnan iltatee -aiheina loppuvuonna mm. yritysyhteistyö ja sponsorointi. 

- Listataan alustavia ideoita ja päivämääriä syksyn seuratoiminnan tapahtumista. 

Runko tapahtumista valmiina viimeistään 25.8.2021. 

 

3. Viestintä, tiedotus ja tiedonkulku:  

- Marja Nuuttila on tehnyt ohjausryhmälle vuosikellon. Tämä versio on käyty ryhmän 

sisällä läpi ja siihen täydennetään vielä loppuvuoden tapahtumat ennen julkaisua.  

- Todettiin, että seuraposti on tärkeä tiedotuskanava seurojen suuntaan. Päätettiin, 

että syksyn ensimmäinen seurakirje työstetään 23.8. alkavalla viikolla ja jatkossa 

seurakirje ilmestyy noin 3 viikon välein. Nina Grankvist kääntää seurakirjeen ruotsiksi 

- Seurakehittämisen sisällön päivittäminen (liiton sivuilla) on Kirsi Siivosella ja Marja 

Nuuttilalla työn alla. Huolehditaan myös, että linkki Kotimäen Ratsastajien blogiin 

(Matkalla Tähtiseuraksi) lisätään liiton nettisivuille, ennen seurakirjeen lähettämistä. 

- Tiedonkulku eri työryhmien välillä & viestiminen hallitukselle: 

Carina Nyholm vie ohjausryhmän asioita hallitukselle. Keskusteltiin myös 

ohjausryhmän mahdollisesta osallistumisesta hallituksen kokouksiin. 

 

4. Toimintasuunnitelma 2022: 

- Toimintasuunnitelman ideointiin ja työstämiseen sovittiin oma kokous (25.8.). Wessman 

huolehtii kokouksen annin osaksi 6.9. toimiston ja hallituksen väliseen suunnittelupäivään. 

 

5. Koulutukset & osaamisen lisääminen:  

- Osallisuuden kehittämisprosessiin on kutsuttu mukaan seura- ja nuorisotoiminnan 

työryhmiä sekä hallitus. Kaikki jäsenet ovat saaneet henkilökohtaisen kutsun.  

- ti 31.8. klo 17-19.30 virtuaalinen osallisuustyöpaja 

- la 25.9. klo 10.30-16 osallisuustyöpaja (mahdollisesti Tampereella) 

- 11-12/2021 virtuaalinen osallisuustyöpaja (arki-ilta, sovitaan ensimmäisessä 

tapaamisessa) 



- Sovittiin, että Anna Wessman kysyy myös Erätauko -koulutusta ohjausryhmälle. Koulutus 

pidetään etänä. 

- Kansalaisareena järjestää 17.11.2021 syyswebinaarin ”Vapaaehtoistoiminnan monet 

kasvot”. Webinaari on avoin kaikille.  

- Suomalaisten tekemästä vapaaehtoistyöstä on myös tänä vuonna tehty tutkimus 

(Vapaaehtoistyö Suomessa 2021) 

 

6. Muut asiat / tiedoksi:  

- Seurawebinaari ja seuratoiminnan viikko, Kirsi Siivonen ja Marja Nuuttila vievät asiaa 

eteenpäin ja miettivät ajankohtaa. 

- Hippos-lehteen on tehty Wessmanin toimesta juttuehdotus. Nyt työnimellä kulkeva 

’lajimme tärkeät vapaaehtoiset - tarinoita vapaaehtoistoiminnasta’ 

Ajatuksena tuoda esiin erilaisia henkilötarinoita (kasvupolkuja) lajimme 

vapaaehtoisista. 

- SRL:n vapaaehtoistoiminnan kehittäjän haku avataan lähiaikoina. Tehtävä on 

määräaikainen. 

- Hevoskerhon ohjaajakoulutusta uudistetaan syksyn 2021 aikana. Wessman lähettää 

lisätietoa ohjausryhmälle. 

 

7. Seuraavat kokoukset 

  ti 24.8.2021 klo 17 Ohjausryhmän aluevastaavien Teams 

ke 25.8.2021 klo 18.15-19.30, toimintasuunnitelma 2022 ideointi 

ti 7.9.2021 klo 17-19, koko ohjausryhmä 

ke 27.10.2021 klo 17-19, koko ohjausryhmä 

https://kansalaisareena.fi/tapahtumat/syyswebinaari-aiheena-vapaaehtoistoiminnan-monet-kasvot/
https://kansalaisareena.fi/aineistoa/tutkimukset-ja-selvitykset/?fbclid=IwAR0LwvYq6CHgndZtGTBPv1oUDI2FYoPj9UrbCxOp_XvnoRU_conNw9jQ_Dc

