
STORY MUISTIO 

SRL:n toimisto + teams ti 8.11.2022 klo 18.00-20.30 

Osallistujat: Jaana Ahteela, Ulla Alanko (etänä),  Nina Grankvist (etänä),  Minttu Kauniskallio, Mila 

Munsterhjelm (etänä), Marja Nuuttila, Tapani Riddarström, Kirsi Siivonen, Jenni Suhonen 

Poissa: Suvi Heinonen 

APU:n edustaja: Titta Ahola (poissa) 

Hallituksen edustajana: Carina Nyholm (etänä) 

Nuorten Päättäjien edustaja: Maria Salomaa 

Toimiston edustaja:  Emmi Korpiola  

 

Ajankohtaista 

- Seuratoiminnan superviikko oli 31.10. - 6.11. Somepostauksia Instagramin feedissä vajaa 200, lisäksi 

videoita ja reelssejä sekä facebook postauksia. Hämeen alueella oli myös someviikonhaaste johon 

osallistui  22 seuraa tai tallia. Vuonna 2023 superviikko on 6-12.11.2023. 

- Ratsastusfoorumin seuratoiminnan osion tilannekatsaus. Tapio Huttula alustaa aiheella “Tulevaisuus 

seuratoiminnassa”. Storysta paikalla Kirsi Siivonen, Marja Nuuttila, Jaana Ahteela, Nina Grankvist ja 

Emmi Korpiola. 

- Vierailu eduskuntaan tammikuussa. Marja Nuuttila on ollut yhteydessä Sofia Vikmaniin ja 

tutustumispäiväksi on sovittu 13.1.2023.  

- Keskusteltiin alustavasti Vuoden palkittavat -konseptin kategorioista. 

- Kirsi Siivonen tekee tilastoa vuoden 2022 iltatee-tilaisuuksista. Tarkoitus on tilastoida montako seuraa 

ja seuran jäsentä on Iltatee-konseptin kautta tavoitettu. 

 

Iltateet 

 2022 

- Hätäensiapu-iltateessa oli teknisiä ongelmia. Sovittu uuden kouluttajan kanssa että nauhoitetaan 

koulutus etukäteen ja linkki nauhoitteeseen toimitetaan tilaisuuteen ilmoittautuneille. 

- ke 16.11.2022 Vapaaehtoisuuden polut ja vaikuttamismahdollisuudet Ratsastajainliitossa, Marjukka 

Manninen (Emmi Korpiola hoitaa) 

- to 8.12.2022 Erasmus klo 18-19.15 (Jenni Suhonen hoitaa) 

- pikkujoulu -iltateenä pidetään salsan etätreeni, joulukuussa 2022 (Marja Nuuttila selvittelee opettajan 

ja tämän jälkeen sovitaan ajankohta). 

- Ensi vuoden iltateeaiheita 

- kuntapäättäjiin vaikuttaminen ja kaavoittaminen (Minttu Kauniskallio) 

- Kvällste (Nina Grankvist) 

- Yhdistyksen riskien hallinta (Marja Nuuttila)  

- Nuorisohallitustoiminnan esittely (Maria Salomaa ja Marja Nuuttila) 

 

Auditoinnit 

- Käytiin läpi tähtiseurojen auditointitilanne 

 



Seurakehittämisvalmennus 

- Sovittiin että tehdään valmennuskauden päätteeksi uutinen liiton nettiin.  

- Valmiit toimintalinjat linkitetään liiton nettisivuille.  

- Marraskuun loppuun mennessä on kaikissa valmennukseen osallistuvissa seuroissa käyty kaksi kertaa. 

- Todettiin, että valmennuskausi ja etenkin verkostotapaaminen koettiin onnistuneiksi. 

- Käytiin läpi yksittäisten seurakäytien tilanne. 

- Vuoden 2023 seurakehittämisvalmennukseen avataan haku tammikuussa 

 

Olympiakomitea yhteistyö 

- Olympiakomitean Kiitä seuratoimijaa -kamppanja on avoin marraskuun ajan 

- Olympiakomitean seuratoiminnan aamukahveilla 15.11.2022 aiheena oli kansalaiskyselyn tulokset 

urheiluseuratoiminnan vetovoimasta 

 

Seuratoiminnan kehittämistuki 

- Emmi on ohjeistanut tuesta kiinnostuneita seuroja  

 

Alueellinen seuratoiminta 

- SRL Häme järjesti 29.10.2022 seurojen puheenjohtajien ja  sihteerien sekä talliyrittäjien tapaamisen 

Kangasalalla. Storysta mukana Mila ja Marja. 

- SRL Häme järjesti 2.11.2022 seuratapaamisen Lahdessa. Storysta mukana Mila ja Marja. 

- Hämeen alueella soitettu kaikille alueen ratsastusseurojen puheenjohtajille (tavoitettu 50/70). SRL 

Hämeen facebook -tilillä on nähtävissä yhteenveto seurojen terveisistä liitolle. 

- SRL Lounais-Suomi järjesti seuratapaamisen 6.11.2022. Teemana yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen 

urheiluseuroissa/Maikku Miettinen. Lisäksi tarinankertoja Riikka Palonen ja folkmuusikko Richard 

Raja-Aho esiintyivät. STORYstä mukana Kirsi ja Nina. 

- SRL Itä-Suomen  seuratapaaminen on Kuopiossa 12.11. 2022.  

- SRL Kaakkois-Suomi järjestää vko:lla 47 seuratapaamisen Kouvolassa 

 

Tähtiseuraprojekti 2023 

- Keskusteltiin ensi vuoden tähtiseuraprojektin konseptista. 

 

Toimistolta/Emmiltä 

- Emmi Korpiola kertoi terveisiä Liikuntafoorumista 

- Et ole yksin -koulutus pidetään 13.12.2022 

- Emmi Korpiola on ollut mukana alueiden seuratapaamisissa (Häme, Pohjanmaa, Kaakkois-Suomi, Itä-

Suomi) 

- Seurojen someilta Horse Show’ssa 19.10.2022 

- Emmi kertoi NOSTE -projektin etenemisestä 

- Kuukauden vapaaehtoinen 

- Ratsastusfoorumi ja SRL:n syyskokous on 26.-27.11. 

- Hevostaitomerkki-uudistus etenee ja jatkuu vuonna 2023 



- Kavioura -oppimisalustalle on valmistumassa itsenäinen verkkokoulutus “Lasten ja nuorten 

kohtaaminen hevosharrastuksessa”. Sen pääkohderyhmiä ovat mm. seurojen ja alueiden 

nuorisovastaavat, valmentajat ja muut lasten ja nuorten parissa toimijat. Kirsi ja Marja lupautuivat 

verkkokoulutuksen testaajiksi. 

- Ensi vuonna on tulossa Hyvinvointi Helmikuu (vapaaehtoiset luottamushenkilöt ja henkilöstö) ja 

Hyvinvoinnin kevät (lisäksi seurat ja seuratoimijat). 

- Emmi Korpiola on työstämässä Storyn viestintäsuunnitelmaa vuodelle 2023 

 

Muut asiat 

- Pohdittiin Kaviouralla olevien seuratoiminnan koulutusten jalkauttamista.  

- Marja Nuuttila on tehnyt Storylle alustavan vuosikellon vuodelle 2023 

- Päivitetään SRL:n viestintästrategiaa vuodelle 2023  

- Sovittiin työnjako kuka Storysta lisää marraskuun SRL:n seura-aktiivien uutiskirjeeseen 

seuratoiminnan ajankohtaisia asioita. 

 

Kokouspäivät 

ke 7.12.2022 klo 17.00 Teams 

la 10.12.2022 klo 12:00 Tampere 

 


