
Story muistio 03/2022 

Teams/live 9.3.2022 klo 18.00 -20.00 
Osallistujat; Jaana Ahteela, Ulla Alanko, Nina Grankvist, Suvi Heinonen, Mila Munsterhjelm, Marja Nuuttila, 

Tapani Riddarström, Kirsi Siivonen, Minttu Kauniskallio 

Poissa: Jenni Suhonen 

APU:n edustaja: Titta Ahola  

Hallituksen edustajana: Carina Nyholm 

Nuorten Päättäjien edustaja: Maria Salomaa 

Toimiston edustaja:  Emmi Korpiola 

 

1.Ajankohtaista 

- Iltatee -tilaisuudet 

- Turvallisuus ja kriisiviestinnän ABC -iltatee to 17.3. klo 18 - 20. Kielo Kestinmäki/Tukes käy läpi 

tapahtuman turvallisuusmääräyksiä sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Kati Hurme/SRL selventää 

kriisiviestinnän perusteita. Tilaisuudessa on tarkoitus julkaista lyhyt kriisitilanteen toimintaohje. 

- Seuratoiminnan sähköinen työkalupakki -iltatee ke 23.3. klo 19 - 20.  Iltateellä käydään läpi erilaisia 

sähköisiä välineitä, joilla seuratoimintaa voidaan tehostaa. Illan aiheina ovat erityisesti asiakirjojen 

hallinta (erilaiset pilvipalvelut), yhdessä tekemisen välineitä sekä EU-tietosuojan-asetuksen 

huomioiminen. Asiantuntijana Jouni Karnasaari. 

- Aluepäivät 

- STORY vetää aluepäivillä seuratoiminnan työpajan. STORYsta aluepäiville osallistuvat Kirsi Siivonen, 

Marja Nuuttila ja Emmi Korpiola. Käytiin läpi työryhmän suunnittelemaa ohjelmarunkoa.  

- STORY on ehdottanut SRL:n hallitukselle Vuoden Ratsastusseuraa sekä Vuoden Seuratoimijaa seuroilta 

tulleiden ehdotusten joukosta. 

- STORY:n viestintäsuunnitelma. Emmi Korpiola on työstänyt STORYn vuoden 2021 ajatusten pohjalta  

viestintäsuunnitelmaa. Teemana STORYn viestinnässä on “Vastuullisesti yhdessä”. Suunnitelma jakautuu 

kolmeen eri painopisteeseen: vastuullisuus, vapaaehtoisuus ja yhteisöllisyys. STORYn vuosikellon pohjalta 

Emmi Korpiola on rakentanut kolme markkinointi- ja viestintäkampanjaa: “Vastuullisesti seuroissa”, 

“Vapaaehtoiset ja heidän toimintansa tutummaksi” sekä “Ratsastusseurat - upeat harrasteyhteisöt”. 

- STORY:n tilaisuus alueiden seuravastaaville pidetään Hevosmessuilla 9.4.2022. Marja Nuuttila, Kirsi Siivonen 

ja Mila Munsterhjelm STORYsta paikalla. Nina Grankvist ja Ulla Alanko osallistuvat etänä.  

 

2.Auditoinnit 

 Käytiin läpi auditointien tilanne ja seurojen kuulumiset. 

 

3.Seurakehittämisvalmennus 

- Seurakehittämisvalmennukseen valittuihin seuroihin tehdään kevään aikana ensimmäinen 

seurakäynti.   



- Seurakehittämisvalmennuksen ulkopuolelle jääneitä seuroja on myös alettu kontaktoida. 

 

4. Tie tähtiseuraksi 

- Tie Tähtiseuraksi -projekti on kaikille seuroille avoin luento- ja koulutuskokonaisuus. Projektin 

aloitus on 4.4.2022, jolloin Laura Härkönen/KesLi kertoo teemasta “Matkalla laatuseuraksi -  mistä 

koostuu meidän seuran hyvä toiminta”. 

- Projektin toisessa osiossa esitellään Olympiakomitean verkkoalustaa sekä materiaaleja. 

Tilaisuuden vetää Eija Alaja Olympiakomiteasta. 

- Kolmanteen osioon pyydetään muutamaa nykyistä Tähtiseuraa kertomaan omasta 

kehittämisen polustaan sekä siitä, miten kehittämistyö ja Tähtiseura -status on muuttanut 

seuran toimintaa.  

 

5.Olympiakomitea yhteistyö 

- Olympiakomitean järjestämä Seuratoiminnan aamukahvi -tilaisuus pidetään 15.3. klo 9.00.  Emmi 

Korpiola ja Nina Grankvist osallistuvat. 

 

6. Alueellinen seuratoiminta 

- Alueet ovat sopineet ensimmäisiä seurakäyntejä. 

- STORYn aluevastaavilla ja alueiden seuravastaavilla oli etätapaaminen 7.3.2022. Tilaisuuden vetivät 

Titta Ahola ja Mila Munsterhjelm. 

- Vuoden 2021 seurakäynneistä ja seuroilta saaduista palautteista tehdään kooste.  

 

7. Liiton/toimiston tiedotus 

- Seuraava SRL:n seuraposti julkaistaan pe 11.3.2022. Emmi Korpiola kääntää sen ruotsiksi. 

- STORY ehdottaa, että Kriisiviestinnän ABC käännetään myös ruotsiksi. 

 

8. Muut asiat 

- Keskusteltiin STORYn suunnittelupäivän ajankohdasta 

 

9. Vuoden 2022 kokouspäivät 

 ma 11.4.2022 klo 17.00 

 to 19.5.2022 klo 17.30 

  ti 7.6.2022 klo 17.00 

 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 

 


