
Story Muistio 

Teams ti 7.6.2022 klo 17.00 - 18.00 
Osallistujat; Jaana Ahteela, Ulla Alanko, Mila Munsterhjelm, Marja Nuuttila,  Kirsi Siivonen, Minttu Kauniskallio, 

Jenni Suhonen, Tapani Riddarström ,Suvi Heinonen, Nina Grankvist 

APU:n edustaja: Titta Ahola  

Hallituksen edustajana: Carina Nyholm 

Nuorten Päättäjien edustaja: Maria Salomaa - poissa 

Toimiston edustaja:  Emmi Korpiola 

 

Ajankohtaista 

- Kirsi on kutsuttu osallistumaan syksyllä SRL:n arvotyöpajaan, Nina myös mukana (SeHa edustaja) 

- Ulla ja Carina kertoivat terveiset SRL:n jäsenyyden kehittämistyöryhmästä 

 

Iltateet 

Tulevia aiheita syksyyn ja alustavat ajankohdat: 

- Este- ja kouluratsastuksessa hyväksytyt kuolaimet ja suitset selkokielellä, tästä tullut kentältä toive ja 

sovitellaan vielä heinäkuun alkuun, Kirsi kysyy Sari Ukkosta asiantuntijaksi tilaisuuteen 

- Kvällste,  Nina hoitaa päivämäärän syksyksi 

- Miten seura voi palkita vapaaehtoisia (verottajan näkökulma), elokuu 

- Seurojen tuet, elokuun loppu 

- SRL:n organisaatio sekä miten pääsen mukaan vaikuttamaan, syyskuu 

- Tutustuminen Canvaan, marraskuu 

- Kuntapäättäjiin vaikuttaminen ja kaavoitus, joulukuu 

 

Auditoinnit 

- Käytiin läpi auditointien tilanne 

 

Seurakehittämisvalmennus 

- Käytiin läpi seurojen sekä verkostopäivän tilanne 

 

Tie Tähtiseuraksi 

- Kaikki kolme osiota on nyt pidetty. Projektiin osallistui henkilöitä 24 seurasta joka on todella upea 

asia. Marja lupasi kirjoittaa vielä lyhyen jutun projektista. Alla listattuna kaikki osiot. 

1. Mistä koostuu meidän seuran hyvä toiminta 

2. Tähtiseuraverkkopalvelun esittely ja ohjeistusten läpikäynti  

3. Tähtiseurojen kokemuksia ja käytännön vinkkejä kehittämistyöhön 

 

Olympiakomitea yhteistyö 

 - Tähtiseurapäivien 8.10.2022 ohjelma on työn alla. 

- Olympiakomitean järjestämälle syyskuun seurakehittäjäristeilylle menossa Tapani, Nina, Marja ja  

Emmi 



Alueellinen seuratoiminta 

- Seuraava palaveri 10.8.2022 klo 19.00. 

   

Viestintä ja muut asiat (Emmi + toimisto) 

- Seuraviestinnässä tulossa (seuroille, kevään ja elo-syyskuun kampanjat, toimiston näkyvyys) 

- SRL:n strategiatyö etenee 

- Kaviouralla-alusta otettu käyttöön (koulutuksia) 

- Emmi Ko osallistui OK:n vastuullisuusklinikkaan 

- Ensimmäinen STORY:n viestintäkampanja onnistui mainiosti. Saimme yli 136.000 näyttöä SRL:n 

kanavien kautta. Lisäksi näkyvyys Hippos-lehdessä (100.000 lukijaa), SRL:n nettisivuilla ja huikea 

toimintojen määrä sosiaalisen median kanavissa: 9.576 kappaletta. Sovittiin, että tästä tehdään vielä 

uutinen SRL:n nettisivuille. 

 

Vuoden 2022 kokouspäivät 

   ke 17.8.2022 klo 17.00 

 ma 12.9.2022 klo 17.00 

 to 6.10.2022 klo 17.30 

 ti 8.11.2022 klo 17.00 

 ke 7.12.2022 klo 17.00 


