
MUISTIO   

Teams 11.11.2021 klo 17.30-21.02 

Osallistujat; Jaana Ahteela, 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: Heidi Pakarinen 

Toimiston edustaja: Anna Wessman 

 

1. Ajankohtaista 

- Seuratoiminnan superviikko järjestettiin marraskuun alussa ensimmäistä kertaa. Teemaviikko oli 

yllättävän suosittu: seurat tekivät superviikon aihetunnisteella 281 postausta. Toimisto kiitti 

superviikon toteutusta. Seuratoiminnan superviikolle suunniteltiin jatkoa.  

- Kati Hurmeen kanssa keskustellaan seuratoiminnan tulevistakin nostoista. Story ja Kati Hurme 

kokoontuvat viestinnän kuukausikatsaukseen säännöllisesti. Marja sopii Katin kanssa ajankohdista.  

- Story oli SRL:n hallituksen kokouksen 4.11. alussa kertomassa seuratoimintaan liittyvistä 

ajankohtaisista teemoista. Story mukana myös SRL:n tulevassa strategiatyössä.  

- Haku seurakehittämisvalmennukseen julkaistaan lähiaikoina. Ilmoittautumislomake valmennukseen 

päivitetään. Työryhmässä Marja, Kirsi ja Mila.  

- Vuoden palkittavat: Story ehdottaa Vuoden seuratoimijan ja Vuoden seuran kriteerejä 

- Olympiakomitean Ulla Nykästä pyydetään kertomaan/sparraamaan aikuisten tähtimerkistä.  

- Pohdittiin seuratoiminnan uusien yhteisten esitysmateriaalien tarvetta ja aiheita.  

- Tutustuttiin uudessa Hyvä hallintotapa -ohjeistuksessa olevaan kirjaukseen Storysta. Ehdotettiin 

muutamaa täsmennystä. 

- Seuratoiminnan iltateet; 

- 27.10.2021 järjestettiin viestinnän iltatee, jossa asiantuntijana oli Kati Hurme. Osallistujien 

ehdotuksesta perustettiin faceryhmä “srlseuraviestijät”. Uudeksi iltateen aiheeksi ehdotettiin 

mm.  liiton organisaatio/hallinto tutuksi.  

- 8.11.2021 järjestettiin iltatee aiheesta “OKM:n tuet seuroille”. 

- Erasmus -iltatee järjestetään tammikuussa. Jenni selvittelee tarkempaa ajankohtaa. 

2. Auditoinnit 

- Auditoinnin sparrausklinikka järjestettiin 28.10.  

- Päivitettiin Tähtiseurojen auditointien tilanne. 

 

3. Tähtiseura-auditoinnit ja Olympiakomitea yhteistyö 

- Yhteinen kokous Olympiakomitean kanssa 30.11.  

 

4. Alueellinen seuratoiminta 

- Seurakäyntien ja - tapaamisten tilannekatsaus sekä seurojen terveiset 

Häme: seuratapaaminen syyskokouksen yhteydessä 25.10. (Marja paikalla). Kaksi seurakäyntiä on 

sovittuna. 



Itä-Suomi: seuratapaaminen 26.10.2021 (Ulla etänä). 

Kaakkois-Suomi: 3 seurakäyntiä ja 1 tapaaminen, 27.11.2021 suunniteltu tapaamista 

Lounais-Suomi: 2 seuratapaamista (Kirsi toisessa etänä) ja 5 seurakäyntiä 

Pohjanmaa: 2 seuratapaamista ja 2 seurakäyntiä 

Pohjois-Suomi: 6.11. seuratapaaminen (Kirsi paikalla) 

- Pohdittiin viemisiä seurakäynneille, mm. seuratoiminnan kassi. Suunniteltiin kassin kuvaa ja slogania. 

Toimisto toteuttaa. 

 

5. Valtakunnallinen seurakehittäminen 

- Ajankohtaiset asiat siirretään seuraavaan kokoukseen 

 

6. Liiton / toimiston tiedotus  

- SRL:lla tulossa sähköinen Kavioura -oppimisalusta (ei vielä julkaistu). Storylle tunnukset 

oppimisalustaan, kun sisältöjä aletaan työstämään. 

- Carina kertoi terveisiä hallituksen kokouksesta. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rekrytointi 

etenemässä.  

 

7. Muut asiat  

- Yhteenvetoa alkuvuodesta ja keskustelua ryhmän sisäisistä vastuunjaosta ym.  

- SRL 100 risteily. Marja ja Kirsi osallistuvat. 

- Story osallistuu Erätauko -dialogikoulutukseen 23.11. Teemana vapaaehtoisten jaksaminen.  

- Story osallistuu edelleen SRL:n seurojen uutiskirjeen laatimiseen. Seuraava uutiskirje ilmestyy 

19.11.2021. 

 

8. Seuraavat kokoukset 

- Storyn aluetiimin kokous 1.12.2021 

- Storyn kokoukset 

- joulukuu ke 8.12.2021 klo 17.00 teams 

- tammikuu to 20.1 2022 klo 17.30 teams  

- helmikuu ti 15.2.2022 klo 17.00 teams 

 


