
6.2.2018 Helsinki, Valimotie 8

SEURAKEHITTÄJIEN 
TILAISUUS



Ohjelma 6.2.2018 Taitotalo
Klo 9-11 Seurakehittäjät ja terveysliikunnan kehittäjät

Uusi laatuohjelma - Tähtiseurat (Ulla Nykänen, Tuula Paataja, Anna Kirjavainen, Suvi Voutilainen & Eija Alaja)

Laatuseuran polku, brändi & viestintä, auditoinnit

Webinaarit 

Seura työyhteisön liikuttajina  - Satu Ålgars

Sinettiseurat uuteen laatuohjelmaan ja lajin sekä alueen polku

Klo 12-12.45 lounas

Klo 12.45

Infoasiat 

Klo 13.15 Tietosuojalain muuttuminen – Rainer Anttila

Klo 14    SuomiSport – Juha Saapunki & Hanna Hiilamo-Kangaslahti
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TÄHTISEURAT
6.2.2018 klo 9-12



Mentimeteriin vastaaminen

Kirjaudu koneella tai puhelimella www.menti.com

Koodi: 157891

http://www.menti.com/


Miten laatuseuraksi?
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INNOSTUMME
seuran kehittämisestä

TAHDOMME
toimia laadukkaasti

OSAAMME KEHITTÄÄ
seuraa paremmaksi



Miten laatuseuraksi?
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Vaihe 1: INNOSTUMME
seuran kehittämisestä

Innostumme 
kehittämisestä

Muodostamme
tiimin

Tunnistamme 
vahvuudet ja 
kehitystarpeet

Päätämme
lähteä 

mukaan



Miten laatuseuraksi?
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Vaihe 2: TAHDOMME
toimia laadukkaasti

Olemme mukana
verkostossa

Hyödynnämme
työkaluja

Kehitämme toimintaa 
laatutekijöiden

mukaiseksi
Seuramme 

auditoidaan
laatuseuraksi



Miten laatuseuraksi?
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Vaihe 3: OSAAMME KEHITTÄÄ
seuraa paremmaksi

Kehitämme toimintaa
strategisella otteella

Verkostoidumme ja toimimme 
yhdessä tavoitteiden mukaisesti

Arvioimme
vaikuttavuutta



Mitä hyötyä laatuohjelmasta on seuralle?
Lisää tukea seuran kehittämiseen – entistä parempaa toimintaa seurassa

Työkaluja, tietoa ja viestintää, hyviä malleja, koulutusta, sparrausta

Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena tukee ja helpottaa seuran 
työtä

Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista

Mm. lajikohtaiset, alueelliset ja valtakunnalliset kohtaamiset

Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja parantaa imagoa

Mm. muille seuroille, nykyisille ja uusille/potentiaalisille jäsenille, yhteistyökumppaneille

Kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa

Varmistaa seuratoiminnan jatkuvuutta esim. ihmisten vaihtuessa
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LAATUSEURA-
OHJELMAN 

BRÄNDI



SOVITAAN YHDESSÄ 
AUDITOINNEISTA
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AUDITOINTIRYTMI
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AUDITOINTIRYTMI
Nykyiset käytännöt

Uusi Sinettiseura kahden vuoden kuluttua auditoinnista ja sen jälkeen auditointi 
kolmen vuoden välein

Priimaseuroilla auditointirytmi on kerran kolmessa vuodessa

Palloliitolla auditointirytmi / - arviointi on vuosittain

Millainen rytmi seuran kehittymisen kannalta hyvä?

Miten auditointi/arviointi resurssikysymykset vaikuttavat 
päätökseen?

Voiko auditointien välillä on itsearviointia tai kevyempiä 
kehittämisprosesseja? 
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AUDITOINTIMALLIT 
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Sinettiseuratoiminnassa nykyisin yleisin 
toimintamalli on ollut, että auditoidaan 

yksi seura kerrallaan ja auditoijia on 
kaksi henkilöä. Yleensä lajiliiton ja 

aluejärjestön auditoija tai kaksi lajiliiton 
auditoijaa.
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- Uusia laatuseuroja auditoitiin 7 
(5 lasten ja nuorten ja 2 aikuisten)

- Uusista laatuseuroista kolme auditoitiin ryhmäauditointina ja loput yksittäin

- Uudelleen auditoitiin 27 seuraa, pääosin ryhmäauditointeina

- Ryhmäauditoinneissa erilaisia kokoonpanoja: 3-7 seuraa, pelkkiä lasten ja nuorten 
laatuseuroja, sekä lasten ja nuorten että aikuisten laatuseuroja, jne.

- Auditoijina Voimisteluliiton henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä, OK:n
henkilökuntaa ja liikunnan aluejärjestöjen henkilökuntaa

Voimistelun pilottiauditoinnit 2017



- Seuroilta hyvää palautetta erityisesti verkostoitumisesta ja kokemusten 
jakamisesta ryhmäauditoinneista.

- Tilaisuuden aikataulusta, sisällöstä ja vastuista sopiminen auditoijien kesken 
etukäteen tärkeää.

- Jokaisella seuralla hyvä olla auditoinnissa ”vertaispari”.
- Riittävästi aikaa seuroille yhdessä, mutta myös tarvittaessa jokaiselle 

seuralle erikseen.
- Yhteistyö liikunnan aluejärjestöjen kanssa sujuvaa.

Kokemukset & palaute



Seuratoiminnan laatuohjelma

Uimaliiton kokemukset pilottiauditoinneista



Auditoinnit Uimaliitossa

Sinettiseuroja 16, HuimaSeuroja 6

Aikuisliikuntaa 2/3 seuroista, toiminta pääsääntöisesti pienimuotoista

Sinettiseurojen auditoinnit toteutettu yhdessä alueen seurakehittäjän kanssa

Selkeä etukäteen sovittu työnjako

Seurat toimittavat ennakkomateriaalit sovitusti

Auditointitilaisuus 3-4h



Pilottiauditoinnit
Pilotoitiin kaksi Sinettiseuran auditointia, jossa 
mukana myös aikuisliikunnan osio

4 auditoijaa (liitto + alue), ennakkoon sovittu 
työnjako ja aikataulutus:

Toimintaympäristöön liittyvät asiat (3 otsikkoa) yhdessä 
 alustuksineen 1h20min

Lapset & nuoret (4) / aikuiset (3) erikseen  1h + 20min

Loput 4 otsikkoa (seuran valmistelemat) yhdessä
 30min + 15min



Pilottiauditoinnit
Plussat

+ Seuran ennakkovalmistelut

+ Yhteistyö auditoijien kesken

+ Työnjako sujuvaa

+ Seurat kokivat tilaisuudet 
positiivisiksi ja kehittäviksi, 
arvostavat auditoijien 
paneutumista aiheisiin

Miinukset
- Aikataulutus, kiire
- Raportointi
- Jos seura ei valmistaudu, 

aikatauluongelma
- Keskeneräiset työkalut



MONTAKO HENKILÖÄ SEURASTA 
OSALLISTUU 

AUDITOINTITILAISUUTEEN ? 
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Nykyinen ohje Sinettiseuroille 
auditointitilaisuuteen kutsuttavista:

Seura kutsuu paikalle ne henkilöt,jotka
auditoijan/lajiliiton kanssa on sovittu. (esim. 

seuran/jaoston puheenjohtaja, 
valmennuspäällikkö, nuorisopäällikkö, 

hallituksen jäseniä, valmentajien edustaja, 
vanhempien edustaja, seuran nuori…yleensä 

6-15 henkilöä).
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ERI OSA-ALUEIDEN AUDITOIJAT
(lapset &nuoret, aikuiset)

- Ketkä auditoivat aikuisten osiota 
lajiliitoissa ja aluejärjestöissä

- Voiko lajiliitto luovuttaa kokonaan 
auditointivastuun aluejärjestölle tai 

ulkopuolisille auditoijille ja jos, niin miten 
asiasta pitäisi sopia?

6.2.2018 24



YHTEINEN AUDITOIJIEN POOLI

- Onko tarvetta ?

- Miten toimisi?

- Miten korvaukset hoidetaan?
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AUDITOINTIASTEIKKKO

ei täytä kriteeriä  = ei ole olemassa

riittävä = on olemassa, mutta vaatimaton

hyvä = käytössä ja toimiva, ei arviointi

erinomainen = asiaa parannetaan säännöllisen 
arvioinnin pohjalta
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YHTEISET LAATUTEKIJÄT

Johtaminen ja hallinto
Osaamisen kehittäminen

Viestintä
Uudistumiskyky

Päivitetään!!!
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AUDITOINTIKOULUTUKSET AUDITOIJILLE

8.3.2018 klo 10-13, Valimotie X
20.3. klo 17.30-20.00, Valimotie X
muut ajankohdat kerrotaan, kun 

sähköinen alusta on käytössä
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Satu Ålgars

Työyhteisöliikunnan asiantuntija

Olympiakomitea 

Satu.algars@olympiakomitea.fi

Urheiluseurat 
työyhteisöjen liikuttajina
6.2.2018

mailto:Satu.algars@olympiakomitea.fi
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Olympiakomitea on tehnyt 
”Urheiluseurat työyhteisöjen 
liikuttajina”- katsauksen avuksi 
erityisesti seuroille, jotka jo 
tuottavat tai ovat kiinnostuneita 
tuottamaan liikuntapalveluita 
työpaikoille   

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/aikuisten-harrastaminen-seuroissa/tietoa-aikuisten-harrasteliikunnasta/


Urheiluseurat työyhteisöjen liikuttajina

Haluamme jakaa olemassa olevaa tietoa ja työkaluja työyhteisöliikunnasta seuroille 
sekä nostaa esille olemassa olevia erinomaisia esimerkkejä seurojen työpaikoille 
tarjoamista palveluista  

Aikuisten harrasteliikunnan tarjoaminen yrityksille voi toimia seuroille erinomaisena 
mahdollisuutena tehdä varainhankintaa, uusjäsenhankintaa ja saada lisää aktiivisia 
toimijoita seuraan

Materiaali on täydentyvä. Lisää olemassa olevia hyviä esimerkkejä seurojen 
tuottamista palveluista työpaikoille otetaan mielellään vastaan ja niitä saa toimittaa tai 
vinkata sopivista minulle! 
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Urheiluseurat työyhteisöjen liikuttajina
Katsaukseen on haastateltu seurojen, lajiliittojen, aluejärjestöjen ja yritysten edustajia 

Katsauksessa on mukana neljä seuraesimerkkiä (pyöräily, suunnistus, yleisurheilu ja tennis), yksi 
lajiliittoesimerkki (salibandy) sekä yksi liikunnan aluejärjestöesimerkki (Päijät-Hämeen Liikunta ja 
Urheilu). Lisäksi kaksi yritysesimerkkiä yrityksistä (Rantalainen Yhtiöt Oy ja Halton Oy),  jotka ovat 
käyttäneet seurojen liikuntapalveluita. 

Tavoitteena on ollut koota tietoa olemassa olevasta seurojen palvelutuotannon 
tilanteesta haastattelujen avulla sekä kerätä käytännönläheisiä case-esimerkkejä niin 
seurojen, lajiliittojen, liikunnan aluejärjestöjen kuin yritystenkin näkökulmasta 
onnistuneen liikuntapalvelun tuottamiseksi työpaikoille. 

Katsaus sisältää lisäksi tietoa ja työkaluja työyhteisöliikunnasta, olemassa olevia 
Olympiakomitean työkaluja liittyen esimerkiksi tuotteen konseptointiin ja 
markkinointiin sekä hallinnollista tietoutta ja työkaluja, liittyen liikuntapalveluiden 
tuottamiseen yrityksille.  
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Urheiluseurat työyhteisöjen liikuttajina

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/aikuisten-harrastaminen-
seuroissa/tietoa-aikuisten-harrasteliikunnasta/ 

Lisätiedot ja uudet seuraesimerkit: satu.algars@olympiakomitea.fi 
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/aikuisten-harrastaminen-seuroissa/tietoa-aikuisten-harrasteliikunnasta/


Mentimeter

Tavoitteena vuorovaikutteisuuden ja tehokkuuden lisääminen erilaisissa tilaisuuksissa 
(palaverit, työpajat, seminaarit…)

Tukea priorisointiin, arviointiin, päätöksentekoon, kilpailuihin, keskustelun herättämisen jne.

Tulosten tallennusmahdollisuus

Erona moneen muuhun työkaluun avoimet kysymykset

Toimii eri kokoisille osallistujamäärille

Käyttölisenssit: yksittäiselle henkilölle (n. 100€/v) tai organisaatiolle (non-profit n. 
140€+alv/käyttäjä) – maksuton vain 2 kysymykselle

www.mentimeter.com

Kokeilukulttuurihengessä lisätietoja: ulla.nykanen@olympiakomitea.fi

http://www.mentimeter.com/
mailto:ulla.nykanen@olympiakomitea.fi
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SINETTISEURAT UUTEEN 
LAATUOHJELMAAN



Sinettiseurat mukaan uudistuneeseen laatuohjelmaan

Tähtiseuraohjelma tarjoaa Sinettiseuroille uudenlaisia kehittämisen 
mahdollisuuksia
Sinettiseuralla on oltava voimassa oleva auditointi, jotta seura voi päästä 
mukaan uuteen Tähtiseuraohjelmaan
Sinettiseuroille lähetetään tiedustelu haluavatko ne tulla mukaan uuteen 
ohjelmaan.
Jos seura haluaa Tähtiseuraksi, niin sen jälkeen sovitaan, miten seura saa 
uuden Tähtiseuralogot käyttöön ja samalla uudistetaan seuran 
rekisteritiedot uuteen Tähtiseurarekisteriin. 
Sama menettely koskee Voimisteluliiton Priimaseuroja.
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SINETTISEURAT UUTEEN LAATUOHJELMAAN
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Pääviesti:

Tämä korvaa sinettiseuran, mikäli 
auditointi ”voimassa”

Tähtiseurat/ ”Sähköinen alusta” yhdistää seurat 
maanlaajuiseen verkostoon

Entistä parempi, useammalle kohderyhmälle, voi 
valita mitkä osa-alueet haluaa ottaa omassa 
seurassa kehitykseen

Uusia välineitä kehittämiseen, lisää 
’yhteistyökumppaneita’

Keinot ja kanavat:

Uuden rekisteröinnin avulla entistä paremmin 
viestit oikeille henkilöille

”Tähtiseuraviesti” 1 krt/kk kokoaa ajankohtaiset 
uutiset seuroille (napakka, rento...)

Facebook –ryhmä (tunnelmaa, fiilistä, ideoita….)

Tähtimerkin luovutustilaisuudet

Webinaarit ”tähtimerkin luovutuksen viestintä”

Tähtimerkkiseurojen yhteinen ”seminaari”
6.-7.10.



MITEN UUDET LAATUTUNNUKSET JAETAAN?

Tavoitteena rakentaa uudelle laatuohjelmalle mahdollisimman hyvä 
näkyvyys paikallisesti, maakunnallisesti ja lajiliittojen medioissa

Miten organisoimme uusien tunnusten luovutuksen?

lajiliittojen yhteiset tilaisuudet

alueilla yhteiset juhlat

paikkakunnilla yhteiset juhlat

seuroissa omat juhlat

jne.
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LAJIN JA ALUEEN POLKU
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- lajiliitto tekee päätöksen lähteekö laajentamaan 
laatuohjelman muihin osa-alueisiin (aikuiset, 
huippu-urheilu) – vastuuhenkilön nimeäminen

- Laatuohjelma on automaattisesti mukana lasten 
osuudessa mikäli ollut aikaisemmin Sinetissä –
vastuuhenkilön nimeäminen

- Viestivät laatuohjelmasta ja osuudestaan 
seuroilleen (alueet ja lajit)

- Vanhojen Sinettiseurojen auditointi 31.5. 
mennessä

- Lajiliitto varmistaa, että vanhat laatuseurat ovat 
päivittäneet tiedot laatuohjelman rekisteriin

- Uuden fyysisen Tähtimerkki-jättitunnuksen 
jakaminen vanhoille laatuseuroille

- Jatkuva laatuohjelman viestiminen seuroille 
(aluejärjestöt ja lajiliitot)

- Aluejärjestöt ja lajiliitot kertovat nettisivuillaan 
laatuohjelmasta ja ohjeet miten siihen pääsee 
mukaan

Miten laatuseuraksi? Lajin ja alueen 
polku
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1.INNOSTUS

Innostumme 
kehittämisestä

Muodostamme
tiimin

Tunnistamme 
vahvuudet ja 
kehitystarpeet

Päätämme
lähteä 

mukaan



- auditointi: tarpeen mukaan seuran avustaminen 
kohti laatumerkkiä ja auditointi (halutessa 
yhteistyössä aluejärjestön kanssa)

- lajiliitto vastaa laatumerkin myöntämisestä ja 
informoi asiasta Olympiakomiteaa (myös 
laatumerkin menettäneistä)

- Lajiliitto huolehtii auditointirytmin mukaisesti 
auditoinneista

- Siirtymävaiheen aikana lajiliitto varmistaa, että 
seura pääsee yhtenäiseen auditointirytmiin eri osa-
alueilta (lapset, aikuiset, huppu)

- Auditoinnin yhteydessä lajiliitto selvittää seuran 
tulevat kehittämisvalinnat ja viestii 3 vaiheen 
mahdollisuuksista

- Huippu-urheilun osalta lajilta vaaditaan laajempaa 
sitoutumista laatutekijöiden kehittämiseen

- Lista auditointeja tekevistä henkilöistä + osa-
alueista (alueet ja lajiliitot)

- Aluejärjestöt vahvasti mukana auditoinneissa
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2. TAHTO

Olemme mukana
verkostossa

Hyödynnämme
työkaluja

Kehitämme toimintaa 
laatutekijöiden

mukaiseksi
Seuramme 

auditoidaan
laatuseuraksi

Miten laatuseuraksi? Lajin ja alueen 
polku
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3.OSAAMINEN

Kehitämme toimintaa
strategisella otteella

Verkostoidumme
rohkeasti Arvioimme

vaikuttavuutta

- Rakentuu valmiiksi vuoden 
2019 loppuun mennessä

Miten laatuseuraksi? Lajin ja alueen 
polku



Seuratoiminnan infoasioita
6.2. klo 12.45


YHTÄ JALKAA -  KIUSAAMISEN JA  HÄIRINNÄN VASTAINEN SEMINAARI 7.3. klo 9-11.30



Tervetuloa keskustelemaan ja ammentamaan toimintaohjeita päivänpolttavaan aiheeseen liittyen

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 

www.olympiakomitea.fi >> hakusanalla Yhtä jalkaa
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Yhteiset tapaamiset 2018

5.-6.2. Verkostot yhdessä (Lajien ja alueiden seurakehittäjät + muut verkostot)

15.5. Alueiden seurakehittäjät

16.5. Vuoden 2019 TTS – lajiliitot ja Olympiakomitea

10.-11.9. Lajien ja alueiden seurakehittäjät

6.-7.10. Tähtiseura-viikonloppu

8.-9.10. Huippu-urheilupäivät (kohderyhmä koko urheilijan polulla toimivat 
verkostot)
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Karoliina Ketola

Yhteiskuntasuhteiden asiantuntija

Olympiakomitea

Yhteiskuntasuhteiden

Kohti 
ympäristövastuullisempaa 
urheilua ja seuratoimintaa 
– yhteistyössä Sitran kanssa
-- k



Ympäristövastuullisen urheiluseuran työkalupakki

Projekti 2/2018-12/2018

Tarkoitus: tarjota urheiluseuroille kattava ja käytännönläheinen työkalupakki, jonka 
avulla voi lähteä rakentamaan kestävämpää urheiluseuran arkea, pienillä ja suurilla 
teoilla: varusteet ja välineet, liikenne/kyydit, tapahtumat, viestintä, jätteet ja 
materiaalit, ruoka ja juoma

Työkalupakin käyttöönottoa kokeillaan seuroissa ja kokemukset taltioidaan ja jaetaan.

Tuotokset liitetään osaksi Laatuseura-ohjelmaa

Työ starttaa helmikuun alussa 2018. Maaliskuussa on ensimmäinen työpaja, jossa 
kerätään mahdollisimman laajasti ideoita sisältöön. Missä on haasteita? Mikä on 
tärkeintä? Touko-kesäkuussa ensimmäiset kokeilut ja syys-lokakuussa toiset kokeilut. 
Marraskuussa julkaisutilaisuus. Joulukuussa ponnistelut jakeluun.



Mitä mahdollisuuksia & toiveita seurakehittäjille?

Tervetuloa mukaan työpajaan suuntaamaan ja ideoimaan kokeiluja ma 
19.3. klo 10-13 (Sitra, Helsinki)

Kerro hankkeesta seuroille! Kiinnostuneet seurat (joukkueet/jaostot) 
voivat osallistua hankkeeseen pilotoimalla uusia toimintamalleja

Tai haluatko tuoda seuranäkökulmaa hankkeen ohjausryhmään (n. 4 
kokoontumista vuoden 2018 aikana)?



Urheilun ympäristövastuuverkosto
Tavoite: saada ympäristövastuullisuus ja kestävät ratkaisut jalkautumaan urheilutapahtumiin sekä urheiluliittojen ja seurojen 
toimintaan

• Kootaan yhteen urheilun ja ekologisen kestävyyden asiantuntijoita ja keskeisiä toimijoita.

• Luoda yhteisiä suuntaviivoja ja tahtotilaa urheilun ympäristövastuun edistämiseksi.

• Jaetaan tietoa ympäristövastuullisuudesta sekä hyviä toimintatapoja sen toteuttamisesta verkoston sisällä ja ulkopuolella.

• Tuetaan urheilusektorin toimijoita ympäristövastuun edistämisessä.

• Synnytetään ja ylläpidetään vapaaehtoista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

• Tiedotetaan valtion ympäristöpoliittisten linjausten ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista liikuntakulttuuriin.

• Lisätään ympäristövastuun levittämisessä tarvittavaa osaamista ja tietoa.

• Koordinoijat: Suomen Olympiakomitea ja Sitra

Aikataulu: Verkoston suunniteltu toiminta-aika on kaksi vuotta (2018-2019) ja se kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Ensimmäinen 
tapaaminen on torstaina 1.3.2018 klo 10-12 Helsingissä (Valimotie). Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen ja verkostoon!
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https://www.lyyti.in/Urheilun_ymparistoverkosto_0324


Liikuntaleikkikoulun materiaaleja päivitetään parhaillaan –
uudet materiaalit saatavilla kesällä 2018!

Liikuntaleikkikoulu eli Liikkari on alle kouluikäisille suunnattu liikuntaohjelma, joka sisältää 75 
valmista tuntimallia ohjaajalle 3-6 -vuotiaiden liikunnan ohjaamiseen.

PerheLiikkari (2-3 -vuotiaat) – 30 tuntimallia 

4-5 -vuotiaiden Liikkari – 30 tuntimallia

6 -vuotiaiden Liikkari – 15 tuntimallia

Päivitetyt materiaalit saatavilla kesällä 2018

Ohjaajakansio, kotitehtävävihko 4-5 –vuotiaille, Lasten liikuntamusiikkien kokoelmalevy

Ohjaajakoulutuksen päivittäminen / uudistaminen, alueet kouluttavat Liikkariohjaajia

Seuralle Liikkarin järjestäminen on kannattavaa!
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https://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura

Löydä oma seura

Tälle sivulle pyritään kokoamaan urheiluseurat ja muut toimijat, 
joissa on jo vammaisurheilijoita tai erityistä tukea tarvitsevia liikkujia 
tai joilla on valmiuksia ja haluaa ottaa heitä toimintaansa.

https://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura
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YHTÄ JALKAA - KIUSAAMISEN JA  HÄIRINNÄN 
VASTAINEN SEMINAARI 7.3. klo 9-11.30

Tervetuloa keskustelemaan ja ammentamaan toimintaohjeita päivänpolttavaan 
aiheeseen liittyen

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 

www.olympiakomitea.fi >> hakusanalla Yhtä jalkaa
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Suomalainen urheilu loistaa Tähtiseurassa –
seuraviikonloppu 6.-7.10.2018

Paikka: Marina Congress Center, Helsinki

Tavoite: Tähtiseuraohjelman lanseeraus

Yhteistä ja rinnakkaista ohjelmaa, lajitapaamisia, verkostoitumista, illallinen ja paljon muuta 
innostavaa sisältöä uudenlaisella toteutuksella!

Mukaan kutsutaan seuroista erityisesti valmennus- ja hallintojohtoa

Varaa viikonloppu kalenteriisi

Olympiakomitea tarjoaa liitoille mahdollisuuden järjestää omille Tähtiseuroilleen 1-3 tunnin 
lajitapaamisen lauantaina.

Varauksen vahvistamiset huhtikuun loppuun mennessä. Suvilta tulossa varauslomake.

Hinnoittelu:

Osallistumismaksuille tulossa oma Early bird hinnoittelu, majoitus erikseen kiintiöhintaan
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Suomalainen urheilu loistaa Tähtiseurassa –
seuraviikonloppu 6.-7.10.2018

Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen aukeaa toukokuussa

Ideoidaan yhdessä! Lähiaikoina tulossa kysely!

Minkä tyyppistä ohjelmasisältöä toivoisit tapahtumaan?

Alustavia ehdotuksia mm. seurahackaton, ”työkalut tutuiksi” –workshoppeja, seuratreffit Brella
työkalun avulla

Aihevinkkejä?

Puhuja- ja esiintyjävinkkejä?

Onko kiinnostusta pitää oma lajitapaaminen? 

Alustava ehdotuksemme: la aamupäivä klo 9-12 
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