
MUISTIO STORY 

Teams ke 7.12.2022 klo 17.00 - 19.00 
Osallistujat: Jaana Ahteela, Ulla Alanko,  Nina Grankvist, Suvi Heinonen,  Minttu Kauniskallio, Mila 

Munsterhjelm, Marja Nuuttila, Kirsi Siivonen, Jenni Suhonen 18.30 alkaen 

Poissa: Tapani Riddarström 

APU:n edustaja: Titta Ahola 

Hallituksen edustajana: Carina Nyholm  

Nuorten Päättäjien edustaja: Maria Salomaa 17.30 alkaen 

Toimiston edustaja:  Emmi Korpiola  

 

Ajankohtaista 

Käytiin läpi ajankohtaisia asioita, kuten seuraseminaarin palautetta, seuratoiminnan ohjausryhmän seuraavan 

tapaamisen sisältöä (Teivon ravirata, mukana mm. tj Päivi Lehtonen, joka avaa mm. Teivon hevosalueen 

kaavoitustilannetta) ja tammikuun ohjausryhmän eduskuntavierailua. 

 

Iltateewebinaarit 

 Syksyn 2022 loppupuolen iltateewebinaarit 

• 16.11.2022 Vapaaehtoisuuden polut ja vaikuttamismahdollisuudet Ratsastajainliitossa/ Marjukka 

Manninen 

• 17.11. Hätäensiapu (nauhoitettu)/ Mika Riento. Tallennetta voi jakaa, linkin tallenteeseen voi 

pyytää osoiteesta  seurakehittajat(at)ratsastus.fi. 

• 8.12.2022 Erasmus iltatee 18-19.15 (Jenni Suhonen) 

• 13.12.2022 Pikkujoulun salsa/brainBoogie -etätreeni/ Leila Ketola, Keski-Uudenmaan tanssiopisto 

(Marja Nuuttila) 

Vuonna 2023 

• kuntapäättäjiin vaikuttaminen ja kaavoittaminen, tammikuu (Minttu Kauniskallio) 

• Yhdistyksen riskien hallinta, helmikuu (Marja Nuuttila) 

• Kvällste, helmikuu (Nina Grankvist) 

• Nuorten hallitustoiminnan esittely,  maaliskuu (Maria Salomaa ja Marja Nuuttila) 

• Ennen kisakautta sallitut suojat ja kuolaimet + hyvinvointi, huhtikuu 

 

Kirsi Siivosen tekemän yhteenvedon mukaan Iltatee-tilaisuuksilla on tavoitettu tähän mennessä yht. 

239 seuraa ja 770  osallistujaa. Emmi Korpiola tekee aiheesta uutisen liiton kanaviin. 

 

Auditoinnit 

Käytiin läpi vuoden 2022 auditointien tilanne ja keskusteltiin seurakäynneistä. Käytiin läpi vuonna 2023 

auditoitavat Tähtiseurat. 

 

Vuonna 2023 auditoitavat Tähtiseurat 

• Kajaanin ratsastusseura, lapset ja nuoret + aikuiset 



• Imatran ratsastajat, lapset ja nuoret + aikuiset 

• Turun urheiluratsastajat, lapset ja nuoret 

• Luhtajoen ratsastajat, lapset ja nuoret + aikuiset 

• Kymenlaakso riding club, lapset ja nuoret + aikuiset 

• Isonkyrön ratsastajat, lapset ja nuoret 

• Etelä-Vantaan ratsastajat, lapset ja nuoret 

• Kaarinan kenttäratsastajat, lapset ja nuoret 

 

Seurakehittämisvalmennus 

Valmennuskausi 2022 on päättynyt ja mukana olleet seurat kokivat seurakehittäjien sparrauksen ja muilta 

osallistuvilta seuroilta saadun vertaistuen arvokkaana. Valmennuksessa mukana olivat: Oulun Ratsastajat, 

Koljonvirran Ratsastajat, Riihimäen Ratsastajat sekä Poni-Haan Ratsastajat. 

 

Emmi Korpiola tekee aiheesta uutisen liiton kanaviin, kun seuroilta on saatu tarvittavat materiaalit. 

Keskusteltiin vuoden 2023 valmennuskauden konseptista. Uuden valmennuskauden haku aukeaa tammikuussa 

2023, ja seurat valitaan helmikuussa.  

 

• valmennuskauden haku aukeaa tammikuussa 2023 

• seurojen valinta helmikuussa 

• yhteinen aloituspalaveri (Teams) maaliskuussa 

• ensimmäiset seurakäynnit huhti - toukokuussa 

• verkostotapaaminen elokuussa 

• toinen seurakäynti syys - marraskuussa 

 

Tähtiseura-projekti 

Tulevana vuonna toteutetaan Tähtiseuraprojekti. Konseptin päivittäminen vielä työn alla. Vuonna 2023 on 

SRL:n tavoitteena kolme aloitettua Tähtiseura-polkua. 

 

Seuratoiminnan kehittämistuki 

12 ratsastusseuraa on hakenut seuratoiminnan kehittämistukea. Tuesta viestittiin SRL:n alustoilla loka- ja 

marraskuussa 2022 suunnitelman mukaisesti ja seuroille tarjottiin tukea hankkeeseen ja hankehakemuksiin 

liittyen. 

 

Olympiakomitean yhteistyö 

Yhteenveto seuratoiminnan marraskuun aamukahvien sisällöstä löytyy Olympiakomitean sivuilta. 

Seuraavat Olympiakomitean seuratoiminnan aamukahvit 13.12.2022, Emmi Korpiola liiton toimistolta 

osallistuu alkuun. 

 

Viestintä 

Keskusteltiin ohjausryhmän jäsenistä viestinnän pienryhmän muodostamisesta nyt vuoden vaihteen 

ajankohtaisten viestintäasioiden (viestintäsuunnitelma ja viestinnän vuosikello) tueksi.  



 

Alueellinen seuratoiminta 

Käytiin läpi tukien maksu seurakäynneistä alueille sekä tehdyt käynnit vuodelta 2022. Tukisummat päätettiin 

säilyttää samoina vuonna 2023. Ohjausryhmästä Kirsi Siivonen on menossa puhumaan Paimion Ratsastajien 

hallitukselle seurakehittämisestä 6.1.2023. 

Tehdyt käynnit seuoissa alueittain tänä vuonna 30.11. mennessä: 

o ESRA: viisi käyntiä 
o Häme: kuusi käyntiä 
o Kaakkois-Suomi: kuusi käyntiä 
o Keski-Suomi: kolme käyntiä 
o Lounais-Suomi: kaksi käyntiä 
o Pohjanmaa: neljä käyntiä 
o Itä-Suomi: ei käyntejä  
o Pohjois-Suomi: ei käyntejä  
 

 

Hevostaitokokonaisuuden kehittäminen 

Vuonna 2023 jatkuvaan hevostaitokokonaisuuden kehittämiseen liittyvään työryhmään valittiin 

ohjausryhmästä edustajaksi Suvi Heinonen.  

 

Toimistolta 

Emmi Korpiola kertoi toimiston ja SRL:n ajankohtaisista aiheista.  

 

Seuraavat kokoukset 

la 10.12.2022 live-kokous Ylöjärvellä 

 2023: 

 to 12.1.2023 klo 17.30 

 ma 6.2.2023 klo 17.00  

ti 7.3.2023 klo 18.00  

to 6.4.2023 klo 17.30 

15.-16.4.2023 Hevoset-messut  

la-su 6.5.2023 suunnittelupäivä 

 ti 8.8.2023 klo 17.00 

ke 6.9.2023 klo 18.00  

 Horse Show 

ma 6.11.2023 klo 17.00 

ti 28.11.2023 klo 17.00 

la 2.12.2023 klo 12.00 

 


