
MUISTIO 

Teams 27.10.2021 klo 17- 18.45 

 

Osallistujat; Jaana Ahteela, Ulla Alanko, Nina Grankvist, Suvi Heinonen, Mila Munsterhjelm, 

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

Hallituksen edustajana: Carina Nyholm 

APU:n edustaja: Titta Ahola  

Nuorten Päättäjien edustaja: Maria Salomaa 

Toimiston edustaja: Anna Wessman 

 

1. Ajankohtaista 

• Seuratoiminnan superviikon tilannekatsaus. Mainos on liiton nettisivuilla, 

instagramissa ja facebookissa. Lisäksi se on lähetetty aluejaostoille ja pyydetty 

toimistoa lähettämään se myös meilitse pe 22.10. kaikkien seurojen 

puheenjohtajille ja jäsensihteereille. Kampanjasta kerrotaan vielä viestinnän 

Iltateellä ja laitetaan muistutukset tällä viikolla liiton ja alueiden  somekanaviin. 

Kaikkien storylaisten panos on nyt tärkeä jotta saadaan postauksia riittävästi ja 

kampanja näkyväksi. Nuorisotiimeille lähetetään tällä viikolla viestiä kampanjasta 

nuorisovastaavien sekä Napun kautta.  

• Viestinnän Iltatee ke 27.10. klo 19. Nyt ilmoittautunut 40 henkeä. 

• Seuraava Iltatee  8.11.2021 klo 19, aiheena OKM seuratuki -info (Minttu 

Vanhanen). Marja Nuuttila tekee mainoksen ja laittaa Kati Hurmeelle 

julkaistavaksi. Muita aiheita katsotaan seuraavassa kokouksessa. 

• Sovittiin seuraavan seurapostin ajankohdaksi vko 46. 

• Päätettiin siirtää seurawebinaari ensi vuoteen, koska alkuperäinen ajankohta on 

päällekkäin SRL:n risteilyn kanssa. 

• Anna Wessman on tehnyt seuratoiminnasta powerpoint -luonnospohjan. Se 

jaetaan alueiden seuravastaaville, kun valmis.  

• Kirsi Siivonen, Marja Nuuttila ja Mila Munsterhjelm ovat koostaneet 

toimintasuunnitelmaa seuratoiminnan osalta. Täsmennettiin seurakehittämistä 

ns. kolmiportaisella mallilla: Seurakehittämisvalmennus, Tähtiseurapolulle ja 

Tähtiseuran auditointi.  

• Olympiakomitean ja SRL:n yhteinen seuratoiminnan keskustelutilaisuus ti 30.11. 

klo 14 - 16. Tilaisuuteen voi osallistua halukkaat Storyn jäsenet, myös etänä. 

 

2. Tähtiseura-auditoinnit ja Olympiakomitea yhteistyö 

• Käytiin läpi auditointien tilanne. Marja Nuuttila on lähettänyt auditoinnin 

boostausmeilin  18.10. niille seuroille, joilla on tämän vuoden auditointi vielä 

kesken. Kirjeessä on tarjottu myös sparrausklinikkaa 28.10. 

 

3. Alueellinen seuratoiminta 



• Käytiin läpi tehdyt seurakäynnit sekä seuratoiminnan esittelyt 

• Kaakkois-Suomi 26.10.2021 seuratapaaminen syyskokouksen yhteydessä, Tapani 

Riddarström 

• Häme 25.10.2021 syyskokouksen yhteydessä, Marja Nuuttila 

• Pohjois-Suomi 6.11. seuratapaaminen ja syyskokous, Kirsi Siivonen 

 

4. Valtakunnallinen seurakehittäminen 

• Ensimmäinen yhteinen kokous pidetty 

 

5. Liiton / toimiston tiedotus 

• Käytiin läpi liiton rekrytointien tilanne. 

• Kirsi Siivonen ja Marja Nuuttila pitävät seuraavassa hallituksen kokouksessa 4.11. 

lyhyen tilannekatsauksen seuratoiminnasta. Pääpaino toimintasuunnitelmassa 

sekä Tähtiseura -laatuohjelmassa. 

 

6. Muut asiat 

• Työryhmien pj:t kokoustavat ensimmäisen kerran ma 29.11. Näin saadaan tieto 

kulkemaan työryhmien välillä paremmin.  

• Keskusteltiin Storyn sisäisestä työnjaosta. 

 

7. Seuraavat kokoukset 

11.11.2021 klo 17.30-19.30 

 


