
Seurakehittäjät          
10.-11.9.2018 
Paasitorni

Infot maanantaina 10.9.2018



Tähtiseura-päivät 6.-7.10. 
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Ilmoittautuminen 23.9 saakka:  https://www.olympiakomitea.fi/tähtiseura-päivät

Varmista, että olet itse ilmoittanut. 

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. Huoneita jäljellä noin 40 kpl.

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

Tapahtumassa on käytössä Brella –verkostoitumistyökalu, joka avataan 13.9. Liity 
mukaan!  

Lajien tilajaot selviävät viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. (Suvilta tulossa lisäinfoa)

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


Palkintohaut käynnissä 16.9 saakka
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 seurat 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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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/palkinnot/
https://www.lyyti.fi/reg/fiksu_seura
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Seuran ympäristövastuullisia valintoja pieninä askeleina: kokeiltuja malleja, vinkkejä ja ideoita

Teemoina mm. liikkuminen, varusteet, ruoka, tapahtumat

Hyötyjä taloudellisesti, ajallisesti, liikunnallisesti ja ympäristöllisesti

Kyse keveistä, ei arkea rasittavista valinnoista

Nyt kerätään hyviä käytänteitä: Vielä ehtii Fiksu seura -palkintohaku 16.9.!

Työkalupakki loppuvuonna 2018, osaksi myös Tähtiseura-ohjelmaa



#fiksuseura #työkalupakki #olympiakomitea #sitra




Fiksujen toimintamallien työkalupakki
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Liikuntaleikkikoulu
paras paikka aloittaa harrastaminen 

Urheiluseuroille Liikuntaleikkikoulu tarjoaa valmiin toimintakonseptin, jonka avulla on helppo 
järjestää laadukasta harrastustoimintaa perheen pienimmille. Liikkarissa lapsi oppi, kokee iloa ja 
onnistumisia!

Liikkarissa harjoitellaan liikunnan perustaitoja ikävaiheen mukaisesti, leikinomaisesti ja 
lapsilähtöisesti.

Eri ikäiset lapset liikkuvat omissa ryhmissään: 2-3 –vuotiaat Perhaliikkarissa, 4-5 –vuotiaat ja 6-
vuotiaat

Uudet materiaalit: Ohjaajakansio (75 tuntimallia, kehokortit), Liikuntaleikit ja välinevinkit -vihko, 
Perheliikkarin passi, Kotitehtävävihot 4-5 –vuotiaille sekä Sykkivät sydämet cd

Liikkarin materiaalit saa käyttöön käymällä Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen (16 h) –
koulutus on avoin kaikille – liikunnan aluejärjestöt toteuttavat koulutukset

Lue lisää www.liikuntaleikkikoulu.fi, markkinointivideo: https://youtu.be/8Kh-QrhVUEM

Materiaalit tilataan Olympiakomitean verkkokaupasta>
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http://www.liikuntaleikkikoulu.fi/
https://youtu.be/8Kh-QrhVUEM
https://olympiakomitea.vilkasstore.com/


Seura työnantajana – sähköinen verkkokoulutus

Kaikkien seurojen käytössä maksutta
Perustiedot työnantajana toimimisesta 
Kesto n. 20 min + materiaalin lukeminen
Löytyy Tähtiseurat työkalut materiaaleista, Tähtiseurojen 
verkkopalvelun työkaluista sekä seuratoiminnan hallinnon sivuilta. 
Linkittäkää vapaasti omille sivuillenne.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratyonantajana/
Tulossa myös Seuratoiminnan hallinnosta sähköinen työkalu vuoden 
2019 alussa!
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratyonantajana/


Tervetuloa ohjaajaksi – verkkokoulutus

Uusille ohjaajille
Perustiedot lasten ohjaajana toimimisesta
Soveltuu itsenäiseen perehtymiseen, seuran uusille valmentajille 
ryhmässä perehtymiseen  tai perinteisenä koulutuksena.
Valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

11.9.2018 7



Seuratuen haku
• Palvelu siirtyy Seuraverkosta Suomisporttiin

• Hakijoiden tulee varata aikaa seuran 
rekisteröintiin

• Seuratuen hakuohjeet päivitetään ministeriön

nettisivuille syyskuun aikana

• Muutoksia ei ole aiempaan verrattuna tulossa

• Haku avautuu - kuten aiempinakin vuosina -

marraskuussa ja on auki noin 5 viikkoa päättyen

joulukuun puolivälissä

• Seuraverkkoa kehitetään ja se päivittyy uuteen

alustaan, tästä lisää myöhemmin syksyn kuluessa



Tukea aikuisliikuntaan: Aikuisliikunnan asiantuntijatyö 

Aikuisliikunnan asiantuntijatyö Liikunta ja urheilu aikuisen 
hyvinvoinnin tukena

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/ok-liikunta-ja-urheilu-
aikuisen-hyvinvoinnin-tukena-2018-08-28.pdf

Seurakehittäjien tukimateriaali tulossa syyskuun lopussa

Aikuisliikunnan itsearviointikyselyn work shopit lokakuusta alkaen

25.9. klo 13-15 Aikuisten kilpaillen harrastaminen – tutkitusta 
tiedosta työkaluja omaan toimintaan

Ilmoittautuminen 23.9. mennessä: 
https://www.lyyti.in/aikuisten_kilpaillen_harrastaminen

Aikuisliikunnan klinikat Tähtiseura-ohjelman tueksi
2.10. klo 9-10 tai 10.10. klo 14-15 (myös zoom)
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/ok-liikunta-ja-urheilu-aikuisen-hyvinvoinnin-tukena-2018-08-28.pdf
https://www.lyyti.in/aikuisten_kilpaillen_harrastaminen


Tukea aikuisliikuntaan: Konseptointi ja markkinointi haltuun

Seuroilta ja lajeilta/alueilta aikuisliikunnan osalta noussut tarve konseptoinnin ja 
markkinoinnin osaamiselle

Liikkujan polku –verkostotilaisuus: teemana konseptointi ja markkinointi
11.10. klo 9-16 Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Tarkempi ohjelma https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/lp-
verkostotapaaminen_ohjelma_11.10.2018.pdf

Ilmoittautuminen 2.10.mennessä: 
https://www.lyyti.fi/preview/Liikkujan_Polku_verkostotilaisuus_1432018_9260

Teema jatkuu webinaarisarjalla loka-joulukuussa

Järjestön palvelumuotoilu - Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Ilmoittautuminen 31.10 mennessä, koulutusohjelma 23.11.2018-30.11.2019

https://www.rastor.fi/jarjeston-palvelumuotoilu
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/lp-verkostotapaaminen_ohjelma_11.10.2018.pdf
https://www.lyyti.fi/preview/Liikkujan_Polku_verkostotilaisuus_1432018_9260
https://www.rastor.fi/jarjeston-palvelumuotoilu


Lajien ja alueiden 
seketapaamiset

12.-13.2.

ja 2.-3.9.

Tähtiseurakahvit klo     
9-10 ja zoom klo 14-15

15.1., 12.3., 9.4., 14.5., 
18.6., 6.8., 15.10. ja 

joululounas 17.12. klo 
11.30-13.00

Muita tärkeitä 
ajankohtia

Tähtiseurojen aluekierros 
maalis-huhtikuu

Tähtiseurojen viestintä-
kampanja elo-/syyskuu

Päätoimisten päivä 12.11.

Vuoden 2019 kohtaamisten ajankohtia
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