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OHJEET
Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöönotto



Tietosuoja
Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana Suomisporttia, joka on urheiluyhteisön 
yhteinen digitaalinen palvelu.
Ottamalla palvelun käyttöön käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomisportin 
käyttäjäsitoumuksen ehtoja. 

Käyttöehdot seurakäyttäjälle

Käyttöehdot lajiliitto-/aluejärjestökäyttäjälle

Tähtiseura-verkkopalvelu on seuran kehittämiseen tarkoitettu työkalu. 
Kehittämistyön yhteydessä kirjatut seuran kehittämiseen liittyvät arvioinnit sekä 
muut tiedot ja aineistot tallentuvat Tähtiseura-verkkoalustan palvelimelle. Ne 
näkyvät seuran kehittämisympäristöön kutsutuille käyttäjille (Tähtiseuratiimiläiset), 
seuran lajiliiton ja aluejärjestön seurakehittäjille ja auditoijille (Seurakehittäjät). 
Suomen Olympiakomitealla on näkyvyys kaikkiin tietoihin.

Seuran kehittämistyön sisältöjä ei luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan 
käyttää valtakunnalliseen, laji- tai aluekohtaiseen tilastointiin, raportointiin, 
kehitystyöhön ja tutkimukseen.
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/suomisport-seurakayttajan-kayttajasopimus.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/suomisport-liittopalvelun-kayttajasopimus.pdf


Verkkopalvelua käytetään henkilökohtaisella Suomisport-tunnuksella, johon on liitetty käyttöoikeus seuran/lajijaoston omaan kehitysympäristöön. Seuralla voi olla 
useita käyttäjiä, jotka liitetään seuranne/lajijaostonne kehitysympäristöön.

Toimi näin, kun seura lähtee ensimmäistä kertaa mukaan:

1. Valitkaa seurassanne/lajijaostostanne Tähtiseura-ohjelman pääyhteyshenkilö. (esim. seuranne toiminnanjohtaja)

2. Pääyhteyshenkilö menee osoitteeseen www.tähtiseurat.fi ja klikkaa siellä painiketta ”Tähtiseura-
verkkopalvelu , josta pääsee verkkopalvelun etusivulle.

3. Pääyhteyshenkilö klikkaa verkkopalvelun etusivulta ”Hanki käyttöoikeudet”-painiketta, jolloin palvelu 
ohjaa omien tunnusten luontiin ja seuran omaan kehittämisympäristöön liittymiseen.

Käyttöoikeuksien hyväksymispyyntö etenee käsittelyyn. Hyväksyntävoi mennä käsittelyyn seuranne omalle 
Suomisport-pääkäyttäjälle tai lajiliittoonne/Olympiakomiteaan mikäli teillä ei vielä ole omaa pääkäyttäjää.

Kun oikeudet on myönnetty, sähköpostiin tulee vahvistus, joka tulee hyväksyä. Tässä yhteydessä pitää myös luoda 
salasana.

Seurasta ensimmäisenä rekisteröitynyt henkilö toimii jatkossa ns. Pääkäyttäjänä ja hän voi hyväksyä muiden 
seurasta/lajijaostosta mukaan liittyvien henkilöiden käyttöoikeudet. Mikäli seuralla on jo aiemmin ollut 
Suomisport-käytössä on mahdollista, että seuralla on jo olemassa oma pääkäyttäjä.

ks. Lisäohje, kuinka seuran pääkäyttäjä voi hyväksyä muiden käyttäjien käyttöoikeudet Suomisportissa.

Palvelun käyttöönotto ja rekisteröityminen käyttäjäksi
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https://tahtiseura.suomisport.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/10/tahtiseura-verkkopalvelu_suomisport-paakayttajaohje_paivitetty16.10.18.pdf
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Pyydä ensiksi käyttöoikeudet tästä

Kun käyttöoikeudet ja 
tunnukset on luotu, 
verkkopalveluun pääsee 
jatkossa normaalisti sisään 
etusivun oikean yläkulman 
”Kirjaudu sisään”-linkin 
kautta omalla 
käyttäjätunnuksellasi ja 
salasanallasi.

Tähtiseura-verkkopalvelun etusivu

https://tahtiseura.suomisport.fi/
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Toimi näin, kun liityt mukaan pääyhteyshenkilönne 
jälkeen:

1. Mene osoitteeseen www.tähtiseurat.fi ja klikkaa painiketta 
”Tähtiseura-verkkopalvelu , josta pääset verkkopalvelun 
etusivulle. 

2. Klikkaa verkkopalvelun etusivulta ”Hanki käyttöoikeudet”-
painiketta.

3. Käyttöoikeuspyyntösi menee seuranne pääkäyttäjälle, joka 
pystyy hyväksymään sinut käyttäjäksi kirjautumalla 
Suomisportin-profiiliinsa osoitteessa www.suomisport.fi

1. HUOM! Ilmoita pääkäyttäjälle erikseen, jotta hän huomaa 
hyväksyä pyyntösi. Pyynnöstä menee myös hänelle sähköpostiin 
ilmoitus. 

1. ks. Lisäohje, kuinka seuran pääkäyttäjä voi hyväksyä muiden käyttäjien käyttöoikeudet Suomisportissa.

4. Kun oikeudet on myönnetty, sähköpostiisi tulee vahvistus, 
joka tulee hyväksyä. Tässä yhteydessä pitää myös luoda 
salasana Suomisport-verkkopalveluun.

5. Kun käyttöoikeudet ja tunnukset on luotu, pääset jatkossa 
normaalisti sisään Tähtiseura-verkkopalvelun etusivun oikean 
yläkulman ”Kirjaudu sisään”-linkin kautta.

https://tahtiseura.suomisport.fi/
http://www.suomisport.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/10/tahtiseura-verkkopalvelu_suomisport-paakayttajaohje_paivitetty16.10.18.pdf


Sisäänkirjautuminen
Käyttäjä, jonka käyttöoikeudet ja tunnukset on kunnossa, pääsee jatkossa 
normaalisti sisään etusivun oikean yläkulman ”Kirjaudu sisään”-linkin kautta.

Käytä kirjautumiseen aina omia tunnuksiasi. Jos olet unohtanut salasanasi, voit käyttää ”Unohditko salasanasi?”-
toimintoa
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Tarvitsetko apua tai lisätietoja?

Verkkopalvelun tuki: tahtiseurat@olympiakomitea.fi

mailto:tahtiseurat@olympiakomitea.fi
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