SEURATOIMINNAN OHJAUSRYHMÄN MUISTIO
Teams-videokokous: 18.3.2021 klo 17-19.45
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-kohdasta 8 alkaen
APU:n edustaja: Titta Ahola kohtaan 4 asti
Nuorten Päättäjien edustaja: Maria Salomaa

ASIALISTA
1. Ohjausryhmän budjetti
•

Marja Nuuttila esitteli budjettia sekä alueille suunnattua seurakehittämisen
tukijärjestelmää, Wessmanin kanssa käydyn keskustelun pohjalta.

2. Terveiset omien vastuualueiden kokouksista
•

Ohjausryhmän aluevastaavat olivat sopineet keskinäisen aluejaon ja
työstäneet aluevastaavan ja seuravastaavan toimenkuvia tarkemmin omassa
kokouksessaan. Alla aluevastuujaot:
-

•

Mila Munsterhjelm: Häme ja Keski-Suomi
Jaana Ahteela: Etelä-Suomi ja Kaakkois-Suomi
Ulla Alanko: Pohjois-Suomi ja Itä-Suomi
Nina Grankvist: Pohjanmaa ja Lounais-Suomi

Valtakunnallisten vastuuhenkilöiden kokouksessa Kirsi Siivonen esitteli
seurakehittämistä ja auditointia. Tämä oli osa uusien seurakehittäjien
perehdyttämistä. Sovittiin myös, että Minttu Vanhanen selvittää jatkoa
ajatellen OKM:n seuratukianomus asiaa. Suvi Heinonen esitteli omaan
kokemukseen pohjautuvaa yritysyhteistyötä (idea seurakahveille) ja Jenni
Suhonen työstää, miten seurakehittämistä voisi toteuttaa erilaisissa seuroissa
(mm. seurassa, jolla ei ole omaa yhteistyötallia ja valtakunnallisessa seurassa).
Muut ideat:
- Koostetaan vinkkilistaa ’seurojen hyvistä käytännöistä’ seurakehittäjien
työkalupakkiin
- Tehdään video, jossa seuroille esitellään
seurakehittämistä/Tähtiseuraa. Työryhmässä ainakin Maria Salomaa,
Jenni Suhonen ja Anna Wessman.

-

Ideoitiin myös blogia tai videoblogia matkasta Tähtiseuraksi (Minttu
Vanhanen työstää).

3.

Ohjausryhmän vuosikello
• Käytiin läpi ohjausryhmän vuositason toimintoja ja keskusteltiin siitä, mihin
keskitytään kuluvan vuoden aikana. Vuosikellon myötä tehdään myös
seuratoiminnalle oma viestintäsuunnitelma. Vastuu Marja Nuuttilalla.
Vuosikello esitellään/käydään läpi ohjausryhmän huhtikuun kokouksessa.
• Sovittiin, että Ratsastajainliitolla on oma ohjelmaosuus Olympiakomitean
Tähtiseurapäivillä 2-3.10.2021. Tilat ja osallistuminen tulee vahvistaa
toukokuun puolessa välissä. Tässä vaiheessa eletään vielä live-tapahtuman
toivossa ja kesäkuussa selviää, siirtyykö tapahtuma verkkoon.

4.

Seuratoiminnan iltateet
• Ensimmäinen seuratoiminnan iltatee-hetki päätettiin pitää Teamsillä ma
12.4.2021, klo 19-20, aiheena vapaaehtoisten innostaminen sekä seurojen
selviytyminen korona-ajasta.
• Maria Salomaa varmistaa toiselle tapahtumalle vielä päivämäärän,
alustavasti sovittiin toukokuu. Aiheena on digiheppakerho.
• Muita ehdotuksia aiheista oli mm. seurojen palkitsemiskäytännöt,
vastuullisuus ja puheenjohtajien tapaaminen.
• Seurat voivat ehdottaa myös aiheita: seurakehittajat@ratsastus.fi

5.

Koulutus
•
•
•
•
•
•

•

Uusiksi seurakehittäjiksi ja auditoijiksi kouluttautuvat Jenni Suhonen, Suvi
Heinonen, Nina Grankvist ja Minttu Vanhanen.
Tähtiseura-ohjelman 3. vaiheen kehittäjäkoulutukseen osallistuvat Marja
Nuuttila (light-taso) ja Anna Wessman (medium-taso). Koulutus alkoi 16.3.
ja kestää syksyyn.
7.4. klo 17.30-19.00 auditointien jatkokoulutus/Olympiakomitea
22.4. klo 14.00-16.00 Olympiakomitean yleinen auditointikoulutus
(koulutusta tarvitsevat osallistuvat omien aikataulujen puitteissa)
Terhi Koipijärvi (hallituksesta) tulee esittelemään liiton
vastuullisuusohjelmaa sekä Reilu Peli -työryhmän työtä ohjausryhmälle.
Marja Nuuttila sopii ajankohdan.
Anna Wessman oli selvitellyt koulutusta
osallistamisesta/innostamisesta/kokemuksellisuudesta etänä. Päätettiin
pitää ainakin yksi, mahdollisesti kaksi erillistä koulutusta, joista toinen
ohjausryhmälle & aluejaostoissa toimiville seuravastaaville (sekä
mahdollisesti nuorisokouluttajille ja Nuorille Päättäjille). Toinen esim.
muille liiton kouluttajille ja/tai seura/nuorisotoimijoille. Ensimmäisen
koulutuksen ajankohdaksi sovitellaan huhti-toukokuun vaihdetta ja
kouluttajan palkkio maksetaan ohjausryhmän budjetista.
Aikuisliikunnan osion auditointikoulutus toteutetaan syksyllä. Koulutuksen
pitää Ulla Nykänen Olympiakomiteasta.

6.

Hevostivoli
•

•

7.

Ohjausryhmän jäsenten esittelyt
•

8.

Ohjausryhmän toiminta tutuksi ja jäsenten esittelyt SRL:n nettisivuille
pääsiäisen jälkeen (kevään aikana).

Seurakehittämisvalmennuksen 2020 jatko
•

9.

Kirsi Siivonen esitteli Heppativoli -konseptia. Tavoitteena on, että jokaisella
alueella järjestetään Hevostivoli -tapahtuma v. 2021 tai 2022.
Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Laaksolla tai Vermossa ja
juhlanäytös HIHS:ssä. Talleja ja seuroja kannustetaan järjestämään omia
tapahtumia.
Tarkoituksena on hakea kolmelle alueelliselle tapahtumalle
hankerahoitusta (Turku, Hämeenlinna, Tampere)

Sovittiin seurakehittämisvalmennuksen jatkosta. Anna Wessman on
yhteydessä valmennukseen valittuihin seuroihin.

Auditointien tilanne
• Käytiin läpi Tähtiseurojen auditointitilanne ja -aikataulu.

10. Muuta
•
•

Carina Nyholm toi terveisiä SRL:n hallituksen kokouksesta.
Marja Nuuttila, Kirsi Siivonen & Anna Wessman APU:n ti 23.3. kokoukseen
esittelemään ohjausryhmän toimintaa ja alueellista seurakehittämistä +
aluetukea

11. Seuraavat kokoukset
•
•
•
•
•
•

ke 31.3. klo 17.30 / aluevastaavat
ke 7.4. klo 17.30-19 / auditoinnin jatkokoulutus, Olympiakomitea Eija Alaja
to 8.4.2021 klo 17.00 / koko ohjausryhmä
to 22.4. klo 14-16 / auditointikoulutus, Olympiakomitea
ti 4.5.2021 klo 17.00 / koko ohjausryhmä
ti 8.6.2021 klo 17.00 / koko ohjausryhmä

