
STORY Muistio  

Teams to 19.5.2022 klo 17.30 - 20.00 
Osallistujat; Jaana Ahteela, Ulla Alanko, Mila Munsterhjelm (tulee kun ehtii toisesta palaverista), 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 

Toimiston edustaja:  Emmi Korpiola 

 

Ajankohtaista 

- Verkostotapaamisen päiväksi on sovittu 20.8.2022 ja tarkempaa sisältöä suunnitellaan Turun 

suunnittelupäivässä 21.5. 

- Suunnittelupäivään osallistuvat Emmi, Kirsi, Marja, Tapani, Jaana, Mila, Nina, Maria, Minttu 

ja Jenni. 

Iltateet 

-Someketti ja nettiketti -iltatee/ Emmi Korpiola 17.5.2022 klo 19, ilmoittautuneita  27. 

 

Tulevia iltatee-ideoita/aiheita: 

- Kvällste siirtyy syksyyn (Esran ja Pohjanmaan yhteinen kaikille avoin tapahtuma) 

- Infoa tämän päivän vapaaehtoisuudesta, syksyyn 

- Tutustuminen Canvaan 

- Kuntapäättäjiin vaikuttaminen ja kaavoitus, syksyllä 

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

- Yhtä jalkaa -oppaan jalkauttaminen 

- Miten seura voi palkita vapaaehtoisia (verottajan näkökulma)? 

 

Auditoinnit 

- Käytiin läpi auditointien tilanne. 

 

Seurakehittämisvalmennus 

- Ensimmäiset käynnit seuroihin on tehty ja niiden raportit on jaettu ohjausryhmän kesken. 

- Verkostopäivä on 20.8. 

- Käytiin myös läpi muiden valmennukseen hakeneiden seurojen sekä mahdollisten käyntien tilanne. 

 

Tie Tähtiseuraksi 

- Toinen osio, jonka aiheena oli Olympiakomitean Tähtiseuraverkkopalvelun esittely ja 

ohjeistusten läpikäynti/Eija Alaja, pidettiin 25.4.  

- Viimeinen eli  kolmas osio on 30.5.  Sairilan Ratsastajat kertovat omasta polustaan sekä 

siitä, miten kehittämistyö ja Tähtiseura -status ovat muuttaneet seuran toimintaa. 



Sarilan lisäksi tulossa kaksi muuta seuraa. 

 

Olympiakomitea yhteistyö 

 - Tähtiseurapäivien ratsastusosion ohjelmaa suunnitellaan la 21.5. Turun suunnittelupäivillä. 

 

Alueellinen seuratoiminta 

- Yhteenveto 2021 seurakäynneistä drivessa 

- Seurakäyntien tuet laitettu maksatukseen 4.5.2022 

- Mila laittanut muistutuksen alueiden seuravastaaville oikean raportin täyttämisestä 

   

Viestintä/Storyn viestintäprojektit 

 

- Vastuullisesti ratsastusseuroissa -kampanja sujui oikein hyvin. Kirsiltä oli hyvä avausteksti ja 

postaukset saivat aktiivista reagointia ja kommentointia. 

○ Seuraavaan Hippos-lehteen tulossa lyhyt juttu tästä kampanjasta ja vastuullisuudesta 

○ Tulossa elo-syyskuussa STORY:n vapaaehtoisteemalla kulkeva kampanja. Ajatuksena kertoa 

ratsastuksen voimavarasta: vapaaehtoisista sekä heidän toimistaan, myös tarinoiden kautta.  

 

Vuoden 2022 kokouspäivät 

   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 


