
Seurakehittäjien maaliskuun 
Tähtiseurakahvit

Tervetuloa!



Ohjelma
• Palautetta seuroilta ja lajeilta 

• Viestintä 
• Tähtimerkkien jakaminen 

• Sähköinen alusta  
• Auditoinnit – koulutukset 

• Tähtiseuraseminaari
• Terveisiä Lontoosta 

• Sekeosaaminen painopiste 2019 



Tähtiseura-
kuulumisia kentältä!



Viestintä

• Ilmoita lajiliittosi mukaan Tähtiseura-ohjelmaan: 
• https://www.lyyti.in/liiton_tiedot_tahtiseurat
• Ilmoittautuneet liitot saavat käyttöoikeuden Tähtiseura-tunnukseen.
• Liitoista kootaan lista nettisivuille, josta seurat näkevät missä ohjelman osa-

alueissa kukin lajiliitto on mukana.

• Tällä viikolla (vko 12) tulossa Tähtiseurajuttu ja logot, ensi viikolla 
slidepohjat (vko 13)

https://www.lyyti.in/liiton_tiedot_tahtiseurat


Tähtimerkkien jakaminen
• Nykyisten laatuseurojen rekisteröityminen Tähtiseuraksi on 

parhaillaan käynnissä. Deadline 3.4.2018.
• Pyydämme lajeja muistuttelemaan omia seurojanne!

• Jättimerkkien painotilaus lähtee 4.4.
• Merkit valmistuvat painosta noin 26.4 alkaen
• Merkit jaetaan lajiliittojen tai alueiden järjestämissä tilaisuuksissa
• Ilmoita Suville (suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi) missä ja milloin 

lajinne seurojen merkit jaetaan.
• Seurat saavat sähköisen tunnuksen käyttöönsä noin 1-2 viikkoa ennen 

jättimerkin jakoa.

mailto:suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi


Sähköinen alusta
• Alusta kokoaa seuran perustiedot yhteiseen rekisteriin sekä tarjoaa seuroille 

mahdollisuuden kehittää toimintaansa itsenäisesti ja/tai vuorovaikutteisesti 
seurakehittäjän avulla.

• Rakentuu osaksi Suomisport-ekosysteemiä.
• Tavoitteet:

• Kehittämispolku, johon kiinnittyy erilaisia työkaluja ja tehtäviä. Polun sisällä seuran on 
mahdollista valita osa-alue(et), jolla etenee (lapset/nuoret, aikuiset, huippu-urheilu). 

• Seura pystyy kehittämään toimintaansa itsenäisesti sekä seurakehittäjän avulla.
• Auditoinnin arviointiprosessi on läpinäkyvää ja seurakehittäjä sekä seura voivat toimia 

arviointitilanteessa vuorovaikutuksessa.
• Tiedon kerääminen ja muotoilu
• Vuorovaikutteisuus

• Ensimmäinen osa valmis syksy 2018 
• sis. Sisäänkirjautumisprosessi, Etusivu, Auditointiprosessi (lapset/nuoret ja aikuiset), 

integroituja työkaluja

• Nimikilpailu tulossa!



Auditointikoulutukset

• Auditointikoulutuksia ollut kolme tilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistuneet 
lähinnä uudet auditoijat.

• Syksyllä tulossa auditointikoulutus sekä webinaari kaikille auditoijille, kun 
uusi sähköinen työkalu on käytössä.

• Käytössä uusi auditoinnin kokeilulomake, joka löytyy Tähtiseurojen 
nettisivulta. Siellä myös uudet ohjeet seuroille auditointiin 
valmistautumisesta.

• Auditointi kolmen vuoden välein. Ehdotus välivuosina kevyempi 
itsearviointi sekä tutustuminen toiseen organisaatioon.



Tähtiseuraviikonloppu 6.-7.10.2018

• Paikka: Marina Congress Center, Helsinki
• Tavoitteena lanseerata ja juhlistaa uutta laatuohjelmaa yhdessä seurojen 

kanssa. Luvassa yhteistä ohjelmaa, workshoppeja, lajikohtaisia tapaamisia, 
verkostoitumista ja paljon muuta!

• Olympiakomitea tarjoaa Tähtiseura -ohjelmassa mukana olevalle lajiliitolle 
kokoustilan la 6.10 klo 9-13 välille, johon laji voi itse rakentaa oman 
ohjelmasisällön Tähtiseuroilleen.

• Varaukset suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi 30.4 mennessä

• Ohjelmaa rakennetaan parhaillaan: Vinkkejä, ehdotuksia ja ideoita 
viikonlopun ohjelmasisältöön voit antaa tämän linkin kautta>

• Ilmoittautuminen aukeaa toukokuussa.

mailto:suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi
https://my.surveypal.com/Tahtiseuraviikonloppu2018_ideat


Terveisiä Lontoosta!



Seurakehittäjien osaamisen lisääminen

• Vuoden 2019 panostuksena seurakehittäjien osaaminen

• Mietitään asiaa yhdessä

• Pohtikaa, mitä se voisi olla, mitä tarvitaan ja mikä kiinnostaa
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