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Ohjelma
Tilannekatsaus syksyyn

Työkaluja Tähtiseurojen verkkopalveluun

Huippu-urheilun ja aikuisliikunnan Tähtiseuratoiminnan klinikat
Tähtiseura-päivät 6.-7.10.2018
Seuratuen hakeminen syksyllä 2019



Tähtiseuratoiminnan eteneminen syksyllä 2018

Laatutekijät valmistuvat elokuun loppuun mennessä
Seurakehittäjien päivät 10.-11.9. Helsinki (Ilmoittaudu viim. pe 24.8)

Auditointikäsikirjan esittely

Tähtiseurojen verkkopalvelun esittely ja käyttökoulutus

Auditointikoulutukset
20.9. klo 14.00-15.30  zoomilla ja toinen koulutus (siis kaksi eri koulutusta)

20.9. klo 17.30-19.00  Valimotiellä

Tähtiseurojen sähköinen verkkopalvelu seurojen käytössä syys-
lokakuun vaihteessa
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Tähtiseuratoiminnan eteneminen syksyllä 
2018 jatkuu…

Tähtiseura-päivät 6.-7.10.2018
Tähtiseurojen viestintä suurelle yleisölle Tähtiseura-päivien yhteydessä
Tähtiseura -kahvit

3.10 klo 9-10, Sporttitalo tai 24.10 klo 13-14, Zoom

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

Marraskuun 13.11 klo 9-10, Sporttitalo tai 14.11 klo 13-14, Zoom

11.12 klo 11-13, joululounas
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Tähtiseurojen viestintää
• Tähtiseurat.fi (= markkinointiosoite)

-> ohjautuu olympiakomitea.fi/tähtiseurat -sivustoon 
(uutisia, markkinointia, aikatauluja ym.)
-> täältä Tähtiseurojen sähköiseen verkkopalveluun

• Uutiskirje Tähtiseuroille 1 krt/ kk
• Tähtiseurojen viestinnän somekanavat

• Olympiakomitean facebook (yhteisölle laajasti)

• Seuroilla oma facebook -ryhmä, johon seket mielellään mukaan sivun nimi on 
Tähtiseurat

• Sekejen facessa nimenmuutos nyt = Tähtiseket – kaikki mukaan!
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https://www.facebook.com/groups/1273087932824723/


Viestintäkampanja 2019

Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteiseksi viestintäkampanjaksi 2019 
on toiminnanjohtajien johdolla valittu TÄHTISEURAT

Viestintäkampanjan suunnittelu käynnistyy syyskuussa
Mukaan kutsutaan muutamia toiminnanjohtajia, viestijöitä ja seurakehittäjiä
-> tee ehdotuksia henkilöistä tuula.paataja@olympiakomitea.fi
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Verkkopalvelu
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Tähtiseurojen verkkopalvelu 
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Lanseeraus-aikataulu:
1. Syyskuun alku: Liittojen ja alueiden käyttäjät operoidaan sisään
2. Syyskuun puoliväli: Pilotointi yksittäisten seurojen kanssa
3. Syys-lokakuun vaihde: Avaus kaikille seuroille



Työkaluja Tähtiseuroille 
linkitettäväksi Tähtiseurojen 

verkkopalveluun!

Lähettäkää ehdotuksia
eija.alaja@olympiakomitea.fi
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Huippu-urheilun 
Tähtiseuratoiminnan eteneminen
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Syksyllä 2018 jatkuu…
Toimintaa toteuttavien lajien kanssa toteutettu yhteistyönähuippu-
urheiluseuratoiminnan laatutekijöiden yhteinen rakenne ja malli, jolla laji ja seura 
liittyvät toimintaan
Lajeista 24/42 kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa huippu-urheiluseurojen 
osa-alueelle

Huippu-urheiluseuratoiminnan klinikat Tähtiseura-ohjelmaan - uusia 
lajeja mukaan

18.10. Klo 13-14

23.10. Klo 10-11

• Talven 2018 aikana uusille mukaan lähteville lajeille 
järjestetään tukea ottaa huippu-urheiluseuratoiminnan osa-alue käyttöön
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Aikuisliikunnan Tähtiseuratoiminnan 
eteneminen
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Syksyllä 2018 jatkuu…
Aikuisliikunnan asiantuntijatyön valmistuu syyskuussa

Laatutekijät konkretisoitu Tähtiseura-ohjelmassa

Tukimateriaalia seurakehittäjille syksyllä

Aikuisliikunnan itsearviointikysely tehty kesällä – työ jatkuu lajien 
work shopeilla
Aikuisliikunnan asiantuntijatyön esittelyä

25.9. Kilpaillen harrastaminen -projektiryhmä

11.10. Liikkujan polku verkostotilaisuus teemana konseptointi

Aikuisliikunnan klinikat Tähtiseura-ohjelman tueksi
2.10. klo 9-10

10.10. klo 14-15
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Muut ajankohtaiset
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Tähtiseura-päivät 6.-7.10. 
Tähtiseura-päivien ilmoittautuminen on käynnissä: 
https://www.olympiakomitea.fi/tähtiseura-päivät

Olympiakomitea tukee lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurakehittäjien osallistumista. 
Seurakehittäjien osallistumishinnat: molemmat päivät 80€/hlö, la 60€/hlö, su 20€/hlö. (ei 
sisällä majoitusta)

Seurakehittäjän tulee ilmoittautua virallisen ilmoittautumislomakkeen kautta pe 21.9 
mennessä. Valitse lomakkeella rooliksesi ”seurakehittäjä”, niin erikoishinta huomioidaan 
laskutuksessa.

Majoitusta voi ostaa hotelli Scandic Grand Marinan nettisivujen kautta edullisempaan 
kiintiöhintaan koodilla BTAH051018. Suosittelemme varaamaan ennen 31.8!

Seurojen ilmoittautuminen päättyy 23.9, mutta edullisemmat Early Bird-hinnat ovat 
seuroille voimassa 31.8 asti.

Markkinoikaa tapahtumaa omille seuroillenne (seurojen yhteystiedot voi pyytää 
tarvittaessa Suvi Voutilaiselta).

https://www.olympiakomitea.fi/t%C3%A4htiseura-p%C3%A4iv%C3%A4t


Lajien apua Tähtiseura –päivien ohjelman 
toteuttamiseen

Ideatorilla seurojen ideat esillä.  (7.10. sunnuntaina)
10 seuraa eri lajeista

Esittelyssä hyvä seuran toimintamalli

20 slidea x 20 sek

Seurapaneeli  (6.10. lauantain yhteinen seminaari)
Seurojen toiminnanjohtajat + puheenjohtajat keskustelevat seuratoiminnan

mahdollisuuksista, toimintatavoista ja uudistumisesesta… tarvitaan neljä hyvää
tyyppiä  - ehdotuksia!
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Tähtiseurojen-palkintohaut käynnissä
Hakuaika päättyy 16.9.

Yksi Vuoden Tähtiseura -palkinto ja 14 alueellista palkintoa

Gasumin palkinto Tähtiseuralle  –lapset & nuoret osa-alueen seuroille

Alueille arvioitavaksi 17.-23.9.  Alue tekee ehdotuksen oman alueen palkittavasta  > näistä valitaan 
valtakunnallinen palkittava

Valtakunnallinen palkinto (5000 €) jaetaan Tähtiseura–päivillä 6.10. ja alueelliset palkinnot (14 x 1000 €) 
aluegaaloissa/ seuraseminaarissa

Fiksu seura –palkinto 

Olympiakomitea & Sitra

Kerätään ympäristön kannalta fiksuja ja hyviä toimintatapoja

2000€ pääpalkinto + 1000€ palkinto

Kaikki Tähtiseurat voi hakea

Hakulomake molemmille löytyy täältä: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/palkinnot/

Jos seura ei ole Tähtiseura, voi Fiksu seura palkintoa hakea tästä: https://www.lyyti.fi/reg/fiksu_seura
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Seuratukea hakeminen syksy 2018

Seuratukea haetaan syksyllä 2018 SuomiSportin kautta!

Lisää ohjeita myöhemmin!
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Mitä tukea tarvitset syksyn aikana, jotta Tähtiseura-
ohjelma etenee lajissasi/alueellasi hyvin?
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