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Ideatorin ohjelma 
su 7.10.2018, Tähtiseura-päivät 

 
Ideatorin ohjelma koostuu neljästä puolituntisesta osiosta, jotka sisältävät rinnakkaista ohjelmaa. Voit 
valita niistä itsellesi mieluiset. Päivän aikana ehtii osallistumaan max neljään ohjelmaan.  Osa ohjelmista 
on tarjolla vain kerran, osa kaksi kertaa. Ei ennakkoilmoittautumista. 
 

Ohjelmakuvaukset 
 

klo 9.00-9.30 ja klo 9.45-10.15  
Voit valita näistä max 2. Osa ohjelmista on tarjolla kaksi kertaa, osa vain yhden. 
 

Ideoita seuratoiminnasta (huom. pidempi kesto klo 9-10.15) 
ohjelmasta vastaa: Tähtiseurojen esittelyjä 
kuvaus: Tähtiseurat esittelevät omasta toiminnasta yhden hyvän toimintamallin muille seuroille. Idea esitellään 
kuudessa minuutissa käyttäen 20 slidea x 20 sekunttia esitysmenetelmää.  Puolessa tunnissa kuulet viisi ideaa tiiviissä 
esityspaketissa. Molemmissa puolituntisissa on eri esitykset eli voit jäädä kuuntelemaan ideoita koko tunniksi. 
 
 

Fiksu seura toimii ympäristövastuullisesti  
ohjelmasta vastaa: Karoliina Ketola, erityisasiantuntija, Olympiakomitea 
kuvaus: Olympiakomitea ja Sitra kokoavat ja kehittävät yhdessä seurojen kanssa ympäristövastuullisia ja muutenkin 
fiksuja toimintatapoja. Pajassa jaetaan esimerkkejä hyvistä malleista, joita on kokeiltu seuroissa. Miten Tapiolan 
Honka lähti muuttamaan toimintaansa? Minkälaisia malleja varustekierrätykseen on kehitetty hyvinkääläisten 
seurojen yhteisponnistuksena? Miten välipaloja tuunattiin taitoluisteluseura HSK:ssa? Tule poimimaan fiksun seuran 
vinkit! 
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Seura kuuluu ja näkyy somessa 
ohjelmasta vastaa: Helena Collin, viestintäasiantuntija, Liikuntamedia 
kuvaus: Tule kuulemaan, miten ja missä asioissa voit hyödyntää somea seurasi viestinnässä.  Miten saat somesta 
lisäpotkua seuran asioiden edistämiseen.   
 
 

Aikuisten laatutekijät Tähtiseura-ohjelmassa (huom. vain klo 9-9.30) 
ohjelmasta vastaa: Ulla Nykänen, asiantuntija, Olympiakomitea 
kuvaus: Mitä tarkoittaa Tähtiseura -laatuohjelma aikuisten toiminnan näkökulmasta? Esittelemme aikuisten 
laatutekijät ja näitä tukevia työkaluja sekä miten niitä voi hyödyntää seuran laadun kehittämisessä. 

 

Urheilutapahtuman kehittämisen ABC (huom. vain klo 9.45-10.15) 
ohjelmasta vastaa: Ramirent  
kuvaus: Urheilutapahtuman kehittämisen näkökulmaa avaa Ramirent, joka on ollut mukana tekemässä satoja 
urheilutapahtumia Suomessa. Tule kuulemaan onnistuneista urheilutapahtumista ja vaihtamaan ajatuksia 
tulevaisuuden urheilutapahtumien tekemisestä seuratoiminnan näkökulmasta.  

 
Uusinta tutkittua tietoa aikuisliikunnasta (huom. vain klo 9.45-10.15) 
ohjelmasta vastaa: Kati Kauravaara, toimitusjohtaja, Fyteko oy 
kuvaus: Askelmerkkejä laadukkaaseen aikuisliikuntaan urheiluseuroissa. Aikuisliikunnan laatutekijät 
urheiluseuratoiminnassa – liikkuja keskiössä, monipuolisuus ja yhteisöllisyys – mahdollistavat toteutuessaan sen, että 
urheiluseuratoiminnalla voidaan vastata aikuisen tarpeisiin ja käsityksiin hyvästä elämästä. Esityksessä pohditaan, 
kuinka urheiluseura voi tukea aikuisen hyvinvointia laadukkaan liikuntatarjonnan avulla ja annetaan työkaluja, joita voi 
käyttää toiminnan kohdentamisessa jäsenille ja potentiaalisille uusille liikkujille. 
 
 

 
 
klo 10.45-11.15 ja klo 11.30-12.00  
Voit valita näistä max 2. Osa ohjelmista on tarjolla kaksi kertaa, osa vain yhden. 
 

Uusinta tutkittua tietoa seuratoiminnasta 
ohjelmasta vastaa: Pasi Mäenpää, tutkija, SmartSport 
kuvaus: Miten suomalainen seuratoiminta on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.  Mitkä ovat tämän 
päivän suuntaviivat seuratoiminnassa.  Mihin seurat ovat menossa? 
 

 
Valmentajalla on väliä  
ohjelmasta vastaa: Sari Tuunainen, toiminnanjohtaja (sij.) Suomen Valmentajat ry 
kuvaus: Mitä hyvä valmennus on? Mikä on valmentajan merkitys urheilijan kehittymiseen niin urheilussa kuin 
laajemmin elämässäkin? Mikä on urheiluvalmennuksen anti yhteiskunnalle? Valmentajalla on väliä -kampanja haluaa 
herättää keskustelua muun muassa näihin kysymyksiin liittyen ja vauhdittaa suomalaisen valmennuskulttuurin 
muutosta ”tähtitasolle”. Kampanjaan pohjautuva osio antaa vinkkejä valmennustoiminnan kehittämiseen seuroissa – 
tervetuloa! 
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Hallintokoulutus seuroille: Tietosuoja 
ohjelmasta vastaa: Rainer Anttila, järjestöpäällikkö, Suomen Olympiakomitea 
kuvaus: Hyvin hoidettu seuraväen tietosuoja on seuratoiminnan laatua. EU:n tietosuoja-asetus herättää pohtimaan 
asiaa seuroissakin. Mitä pitäisi tehdä? 

 

Seuran taloushallinto uudelle tasolle (huom vain klo 10.45-11.15) 
ohjelmasta vastaa: Visma ja Rantalainen 
kuvaus: Fiksusti hoidettu taloushallinto on hyvän seuran tunnusmerkki ja laatutakuu niin jäsenille kuin 
yhteistyökumppaneille. Olympiakomitea, Visma Solutions ja Rantalainen sparraavat urheiluseurojen taloushallintoaan 
uudelle tasolle. Tule kuulemaan seurojen onnistumisista matkalla kohti reaaliaikaista ja läpinäkyvää taloushallintoa.  
 
 

Lasten ja nuorten laatutekijät Tähtiseura-ohjelmassa (huom. vain klo 11.30-12) 
ohjelmasta vastaa: Eija Alaja, seuratoiminnan asiantuntija, Olympiakomitea 
kuvaus: Mitä tarkoittaa Tähtiseura -laatuohjelma lasten ja nuorten toiminnan näkökulmasta? Esittelemme mitä 
työkaluja on käytössä ja miten niitä voi hyödyntää seuran laadun kehittämisessä. 
 
 
 

 

 

 

Tähtitapaamiset by Brella – tarjolla jokaisen osion aikana 

Treffaa henkilö, jonka kanssa voit keskustella sinua kiinnostavasta aiheesta!  Verkostoitumista ja 
kohtaamisia helpoittaakseen tapahtumassa tulee olemaan käytössä Brella-verkostoitumistyökalu, jonka 
avulla on mahdollista löytää arvokkaita kontakteja. Brella-sovelluksen avulla voit selata muita Tähtiseura-
päivien osallistujia ja mielenkiintoisimpien kohdalla ehdottaa tapaamista tapahtuman aikana. Palvelu 
avataan käyttöön syyskuussa. Lisätietoja tulossa lähempänä tapahtumaa! 


