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Viestintä seuroille
Tähtiseura-ohjelman pääsivut osoitteessa tähtiseurat.fi 

Sivulta löytyy sisäänmeno-banneri verkkopalveluun

Tähtiseura-ohjelman kuvabanneri, liiton ja alueen nettisivuille.
Aseta ohjautuminen www.tähtiseurat.fi –sivulle

Suvi lähettänyt bannerin sähköpostilla 18.10. 

Päivitetty Tähtiseura-ohjelmasta kiinnostuneille seuroille suunnattu tiedotepohja.
Suvi lähettänyt tiedotepohjan sähköpostilla 18.10.

Nykyisille Tähtiseuroille mennyt viestintää OK:n Tähtiseura-uutiskirjeen kautta. Tässä 
viimeisin uutiskirje, jonka tekstiä ja ohjelinkkejä voi hyödyntää (viimeinen juttu).
Uusille Tähtiseuroille on lisämateriaalina diplomipohjia, jonka voi antaa seuralle 
jättimerkin lisäksi. Lajikohtaisia pohjia voi tulostaa täältä: 
https://olympiakomitea.kuvat.fi/i/k6aGvFP4RdhMUfDH32gVAWp7Z9ySjJ5X (toimii Chrome tai Firefox)
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https://www.olympiakomitea.fi/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzMyMiwwLDUyMDAsImQwZTE5NyIsMjgwLDBd&fbclid=IwAR253HrqLX8eVC9NXPzOQZOKimPawUoTQhWbJLC_VSOD0lFAMjzpHPUxPLY
https://olympiakomitea.kuvat.fi/i/k6aGvFP4RdhMUfDH32gVAWp7Z9ySjJ5X


Verkkopalvelun käyttöönotto
Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöönottavien seuratoimijoiden tulee 
ensiksi hankkia käyttöoikeudet Tähtiseura-verkkopalveluun.

Jokaisen käyttäjän pitää hakea omat henkilökohtaiset käyttöoikeudet.

Verkkopalvelun etusivulla on sininen painike ”Hanki käyttöoikeudet”. 
Painiketta klikkaamalla ohjautuu ensiksi luomaan Suomisport-tilin (jos sellaista ei 
ole aiemmin ollut) ja sen jälkeen ohjautuu pyytämään käyttöoikeudet omaan 
seuraansa. Kuvakaappaukset vaiheista tässä.
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/10/tahtiseura-verkkopalvelu_onboarding-vaiheet.pdf


Hyväksyntäpyynnöt ja pääkäyttäjyys
Käyttöoikeuksien hankkimispyyntö etenee manuaaliseen käsittelyyn ja hyväksyntään, jos käyttöoikeuksia pyytänyt 
henkilö ei ole alun perin ollut Tähtiseura-yhteystietorekisterissä.

Käyttöoikeuksien hyväksyntäpyyntö voi mennä käsittelyyn seurasta riippuen seuraaville tahoille:

a) Seuran/lajijaoston Suomisport-pääkäyttäjälle

b) Seuran lajiliiton Suomisport-pääkäyttäjälle

c) Olympiakomiteaan, jos yllämainitut eivät ole mahdollisia

Jos seuralla ei ole aiemmin ollut Suomisport-pääkäyttäjää, muodostuu seuran ensimmäisestä käyttäjästä 
pääkäyttäjä, joka jatkossa hyväksyy seuran muiden käyttäjien pyynnöt. 

Suositeltavaa on, että seuran ensimmäinen käyttäjä olisi seuran pääyhteyshenkilö esim. toiminnanjohtaja.

Pääkäyttäjä hyväksyy pyynnön Suomisportissa kirjautumalla sinne organisaatiokäyttäjänä. 
Käyttöoikeuspyynnöistä tulee jatkossa pääkäyttäjän sähköpostiin ilmoitus.

Huom! Ilmoitus voi mennä roskapostiin joissakin sähköpostipalvelimissa

Muistuta oman lajiliittosi pääkäyttäjää käsittelemään liittoonne saapuvat hyväksyntäpyynnöt viipymättä, kun 
ilmoitus tulee sähköpostiin. 

Pohtikaa voiko liitossanne pääkäyttäjänä toimia myös seurakehittäjä.
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Arviointinäkymän tietojen tarkistuspyyntö

Nykyisten Tähtiseurojen nimet ja seuraavat auditointipäivämäärät on tuotu ennakkoon palveluun.

Tarkista erityisesti omien seurojesi seuraavat auditointipäivämäärät ja onko seuroja ”tuplana”. Jos 
tiedoissa virheitä ilmoita Suville (suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi) 15.11 mennessä.

”Seuraava auditointi pvm” on + 3 vuotta edellisestä auditoinnista. Seurakäyttäjät saavat automaattisesti 
sähköpostiin muistutuksen lähestyvästä auditoinnista 6 kk, 3 kk ja 1 kk ennen auditointia.
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Seuran nimeä klikkaamalla pääsee 
näkemään seuran kehittämispolun ja 
tekemään omia arviointeja.

Huom! Jos Tähtiseuran nimeä ei voi klikata 
(linkki ei ole aktiivinen) ei seura ole vielä 
aloittanut kehittämistyötään.

Näkymä jakautuu eri välilehdille. Välilehtien 
selitteet löytyvät viemällä hiiren otsikon 
päälle.

Järjestelmä laskee automaattisesti 
seuraavan auditoinnin olevan +3 vuotta 
edellisestä.



Yhteiset tunnukset liiton ja aluejärjestön testailu- ja 
demokäyttöön

https://tahtiseuratesti.vincit.io/

käyttäjätunnus: lisaaliiketta@olympiakomitea.fi

salasana: tähti18

Sisäänkirjautumisen jälkeen ylälaidasta voi vaihtaa näkymää liitoksi tai seuraksi.

Liiton nimi on LiittoX ja eri seuroja on 10 kpl. Voit valita seuroista minkä tahansa.

HUOM! Tunnukset ovat yhteiskäytölliset liitoille/alueille eli jatkossa osa seuroista voi olla jo 
täytetty ”loppuun”. Testaustila tullaan nollaamaan, kun se tulee täyteen.

Testaustila toimii testipalvelimella eli sisäänkirjautumisosoite ei ole sama kuin todellisen palvelun 
osoite.
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https://tahtiseuratesti.vincit.io/
mailto:lisaaliiketta@olympiakomitea.fi


Tehtävä tähtisekeille (ANNA)  
Kannustamme, että jokainen Tähtiseke ottaa vähintään yhden 
kokeiluseuran mukaan prosessiin!

Omakohtaisen kokemuksen saaminen
Seuratiimi apuna

Facessa jutellaan – uusien Facebook keskusteluteemojen avaaminen 
(laatutekijöiden osiot, auditoinnit, muut?)

Halutaanko keskinäistä sparrausta Zoomilla?

Kokemusten purku helmikuun seurakehittäjien tapaamisessa
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Tähtiseura-päivät
2018
Tuloksia ja havaintoja



Kaikkien aikojen ensimmäiset Tähtiseura-päivät. 
Tavoitteena:

tuoda uutta laatuohjelmaa tutuksi

tarjota seuroille mahdollisuus verkostoitumiseen, 
kohtaamiseen ja kouluttautumiseen.

350 osallistujaa seuroista, liitoista, aluejärjestöistä

31 eri lajia

170 eri seuraa

Ohjelmassa:

Lajien omia kokoontumisia 16 kpl

Yhteinen seminaari

Verkostoitumismahdollisuuksia

Iltajuhla ja palkitsemiset

Ideatori (rinnakkaista ohjelmaa)

Tähtiseura-päivät 6.-7.10.2018, 
Marina Congress Center, Helsinki
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Arvosanat (asteikko 1-5)
Yleisarvosana: Erinomainen 4,19
Yhteinen seminaari: Erinomainen 4,02

Iltajuhla: Erinomainen 4,4

Ideatori: Erinomainen 4,1

Brella: Hyvä 3,2
Lajipalaverit: Hyvä

Osallistujapalautteita
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Hyviä puheenvuoroja, innostava ja inspiroiva kokonaisuus!



Ohjelmassa ajankohtaiset puhuttelevat ilmiöt ja 
käytännönläheiset Ideapajat/ koulutukset tärkeitä

Verkostoitumismahdollisuudet koetaan tärkeinä:
Brella osoittautui hyväksi kokeiluksi

182 käyttäjää (yli puolet osallistujista), 60 tapaamista

Verkostoitumismahdollisuuksille varattava riittävästi aikaa

Lajikohtaamisia arvostetaan:

Lajiliitot pidetään jatkossakin kiinteästi mukana osana 
ohjelman suunnittelua ja tapahtuman markkinointia 
(lajitapaamiset)

Taloudellisesti toteutui suunnitelman mukaisesti:
Early bird-hinnoittelumalli ja aikainen markkinointi tärkeää jatkossakin

Satsaus viestintään ja somisteisiin > Tähtiseura-brändin näkyvyys

Sujuva yhteistyö Haaga Helian tapahtumayksikön opiskelijoiden 
kanssa

Seuraavan kerran järjestetään syksyllä 2020! (Julkinen kilpailutus 
syksyllä 2019)

Havaintoja ja huomioita
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Aikuisliikunnan 
itsearviointikyselyn 
tulokset lyhyesti



Seuratoiminnan kasvumahdollisuudet
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5 vuotta 100 vuotta

Drop out

Aikuisharrastajat

Harrastajat liikunta- ja 
urheiluseurassa

Koko 
väestö

Ikäluokat



Vastausten taustatietoja

Kyselyyn vastasi yhteensä 39/45 lajiliittoa
14 isoa lajiliittoa 

14 keskikokoista lajiliittoa

11 pientä lajiliittoa

Yksilölajeja edusti 27 lajiliittoa
Joukkuelajeja edusti 12 lajiliittoa 
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Yhteenveto perustiedoista

Kyselyyn vastanneiden lajiliittojen jäsenseurojen yht. lukumäärä: 4541
Aikuisliikuntaa toteuttavien seurojen lukumäärä: 3877
Työpaikoille palveluita toteuttavien seurojen lukumäärä: 382 

= 85,4% seuroista toteuttaa aikuisliikuntaa.
= 8,4% seuroista toteuttaa palveluita työpaikoille.

33 % vastanneista liitoista tietää aikuisliikuntaa toteuttavien seurojen lukumäärän, 54 % 
eli yli puolet perustuu arvioon, 13 % ei pysty asiaa arvioimaan. 
Sen sijaan vain 3 % lajiliitoista tietää työpaikoille palveluita tuottavien seurojen määrän. 
46 % ei edes  pysty arvioimaan, ja 51 % vastaus perustuu arvioon.
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Yhteenveto laatutekijöiden itsearvioinnista*
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Liikkuja keskiössä

Kyllä

Tekeillä

Ei

Emme pysty
arvioimaan

Monipuolisuus

Kyllä

Tekeillä

Ei

Emme pysty
arvioimaan

Yhteisöllisyys

Kyllä

Tekeillä

Ei

Emme pysty
arvioimaan

*Lajiliitot ovat arvioineet, miten laatutekijät toteutuvat lajiliiton omassa toiminnassa sekä siinä, kuinka 
ne tukevat seuroja ko tekijöiden eri osa-alueilla.
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Lajiliiton palvelut työpaikoille ja 
tuki seuroille

Tarjoamme seuroillemme 
tukea liikuntapalveluiden 
toteuttamiseksi työpaikoille

Kyllä Tekeillä Ei Emme pysty arvioimaan Kyllä Tekeillä Ei Emme pysty arvioimaan

Tuotamme lajiliittona 
liikuntapalveluita työpaikoille



Resursseista

Suurimmalla osalla ei eriytetty aikuisliikuntaan henkilöstöresursseja (19) vaan 
aikuisliikunta sisältyy useaan toimintaan (esim. seurakehittäminen, viestintä, 
osaamisen kehittäminen, talous)
Aikuisliikunta usein osa seuratoimintaa ja joukkuelajeissa osa kilpailutoimintaa
10 lajiliitolla oli yli 1 henkilötyövuosi käytettävissä aikuisliikuntaan, pienissä 
liitoissa ei lainkaan henkilöstöä aikuisten toimintaan 

5/39 vastauksissa konkreettisesti euroja mainittu osana taloudellisia
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Innovaatiot/sovellukset

Suurin osa oli loppukäyttäjille/liikkumiseen suunnatut tuotteita (26)
22/26 vastaajalla oli 1-2 uutta sovellusta/ innovaatiota

Toiseksi eniten olipalvelut toiminnan tukemiseen (12)
Lisäksi löytyi työtapoihin liittyviä (4) ja yhteistyöhön liittyviä sovelluksia (3)

6+1 vastaajalla ei ollut aikuisliikuntaan uusia innovaatiota tai sovelluksia

Eroja tuotteistuksen asteessa
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Lajien aikuisliikunnan kehittämiskohteet

Eniten mainintoja liittojen tärkeimmistätoimenpiteistä lajin aikuisliikunnan ja 
urheilun kehittämiseksi kuluvana vuonna 2018 saivat

Sarja-/kilpailutoiminnan kehittäminen (21 mainintaa)

Seuratoiminnan erilaiset kehityskohteet (20 mainintaa)

Koulutukset ja oppimateriaalit (12 mainintaa)

Lajien uudet harrastamisen muodot / lajitoiminnan kehittäminen (11 mainintaa)

Tapahtumat ja kampanjat (7 mainintaa)

Kaikkiaan erilaisia kehittämiskohteita, ml. seuratoimintaan liittyvät erilaiset 
kehityskohteet, tuotiin esille 115 kpl, jotka luokiteltiin 13 seuratoiminnan ja 22 
muita asioita koskeviin kehityskohteisiin.
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Mitä lajien ja OK:n tulisi yhdessä kehittää?

Eniten toiveita yhteisiksi kehittämiskohteiksi saivat
Tähtiseura-ohjelma ja muu seuratoiminnan kehittäminen (12 mainintaa)

Koulutus ja osaamisen kehittäminen (8 mainintaa)

Yhteiset kohtaamiset aikuisliikunnan kehittämiseen (5 mainintaa)

Viestintä ja vaikuttaminen (5 mainintaa)

Markkinointi (5 mainintaa)

Lajin harrastamisen uudet muodot (5 mainintaa)

Kaikkiaan erilaisia mahdollisen yhteisen kehittämisen aiheita tuotiin esille 67 
kpl, jotka luokiteltiin 9 seuratoiminnan ja 24 muita asioita koskeviin kohteisiin.
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Osaamisohjelman eteneminen

Hakemus KOK:lle jätetään vuoden 2018 loppuun mennessä

Tavoitteena osaamisen lisäämisessä tukea jäsenmäärien/osallistujien kasvua 
seuroissa sekä varmistaa että seurat ovat kaikille avoimia ja innostavia paikkoja, 
elävät ajassa ja seuroissa on osaamista urheilijan ja liikkujan polun toteuttamiseen
Jotta ed. mainittu saavutetaan, mitä sanoo tutkimus ja sekejen kokemuksellinen 
osaaminen – valitaan tavoitteiden kannalta vaikuttavimmat asiat
Toimintatavoista: osallistuminen eri tavoin mahdollista, tuetaan yhteistä oppimista

Osallistava työpaja osaamisohjelman valmisteluun kiinnostuneille 28.11. klo 
11.30-14 

Ilmoittautuminen: anna.kirjavainen@olympiakomitea.fi
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Vuoden Urheiluseura 2018

Vuoden Urheiluseuran tulee olla kaikin tavoin hyvä seura.

Teemana on ’Seuran ihmiset’, miten seura huolehtii seuran ihmistä. Miten seura 
hoitaa rekrytoinnin, perehdytyksen, koulutuksen, kiittämisen….. kannattaa myös 
mainita, miten nuoret on otettu huomioon näissä asioissa. Urheilugaalan 
yhteisenä teemana ovat nuoret.
Ehdotuksia voivat tehdä lajiliitot ja liikunnan aluejärjestöt voit ehdottaa 1-2 seuraa
Hakuaika päättyy 31.10.2018.  Ehdotukset https://www.lyyti.in/vuoden_urheiluseura18
Voit pyytää valitsemaasi seuraa täyttämään itse lomakkeen.

Seura palkitaan Alkon 10.000 euron stipendillä Urheilugaalassa 17.1.2019
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