
Tähtiseurakahvit
Marraskuu



Tiimityökalut 

Harjoituksia seuran tähtiseuratiimin muodostamiseksi
Käydään läpi luonnoksia ja kehitetään niitä yhdessä eteenpäin

Tiimityökalu-harjoitteiden luonnosversion saa Suvilta 
(suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi)

Korjattu versio pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian
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Vuositsekkaus Tähtiseuroille

Tavoite
- Seura kehittää toimintaa jatkuvasti ei vain kolmen vuoden välein
- Tuetaan seuran valitsemien kehityskohteiden edistämistä
- Kannustetaan verkostoitumiseen, hyvien käytäntöjen jakamiseen ja 

toisilta oppimiseen
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Seuran kehittämiskohteiden edistäminen -
vuositsekkaus

Auditointien välivuosina
Seuroille tulee muistutus asiasta sähköpostiin
Seura toteuttaa vuositsekkauksen itsenäisesti, halutessa lajiliitto voi 
olla mukana
Seura täyttää liitetiedoston, miten kehityskohteet ovat edistyneet
esim. asteikolla  punainen= ei tehty mitään, keltainen = homma etenee rauhallisesti, vihreä = hyvä vauhti  

Seurakehittäjät pohtikaa toimisiko näin – vai mikä olisi hyvä 
toimintatapa!
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Verkostoitumiseen kannustaminen

Kannustetaan seuroja vapaaehtoiseen Tähtiseura –kohtaamiseen
Aihe vapaasti valittavissa

Voi esim. käsitellä laatutekijöitä / omaa kehittämiskohdetta/ ideoita muilta

seuroilta / seuravierailu…….

• Miten tämä kannattaisi toteuttaa – ehdotuksia seurakehittäjiltä!
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Infot
Tähtiseura-verkkopalvelun tietojen tarkastuspyyntö:

Kirjaudu tunnuksillasi Tähtiseura-verkkopalveluun ja tarkista onko omien Tähtiseurojen nimet ja 
seuraavat auditointipäivämäärät oikein. Mikäli havaitset virheitä ilmoita asiasta Suville 
(suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi) 15.11 mennessä.

Tähtiseura-verkkopalvelu/Päivitys 9.11 alkaen – hyväksyntäpyynnöt liitoille ja 
alueille:

Jatkossa kaikki lajiliitot tai aluejärjestöt saavat seuroista tulevia käyttöoikeuksien hyväksyntäpyyntöjä 
käsiteltäväksi. Edellytyksenä on, että liitolla/alueella on vähintään yksi aktiivinen Suomisport-
organisaatiokäyttäjä (esim. Seurakehittäjä tai Pääkäyttäjä)

Hyväksyntäpyynnöstä tulee ilmoitus sähköpostiin ja se tulee käsitellä viipymättä Suomisportissa. 
Jos käyttöoikeuksia pyytävä taho on lajinne seura tai lajijaosto, voit hyväksyä pyynnön. Ohje 
käsittelyyn tästä> 

Uusien seurojen lisäksi myös nykyisten Tähtiseurojen pyyntöjä voi tulla hyväksyttäväksi.
Huom! Pyyntöjä tulee vain, jos seuralla ei ole omaa Suomisport-pääkäyttäjää, joka pyynnön voisi hyväksyä tai käyttäjän sähköposti ei
aiemmin ole ollut Tähtiseura-rekisterissä. Ensin pyyntö pyrkii ohjautumaan liittoon ja sen jälkeen aluejärjestöön, jos liitolla ei ole käyttäjiä. 
(viimeinen vaihtoehto Olympiakomitea)
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https://tahtiseura.suomisport.fi/
mailto:suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/ohjeet-liittymispyyntojen-hyvaksynta-suomisportissa.pdf


Infot jatkuu..
Suvi ja Sari apuna Suomisport-kysymyksissä ti 13.11 klo 14-15, Helsinki 52 tai 
zoom: https://olympiakomitea.zoom.us/j/563639752

Seurakehittäjien joululounas 11.12. klo 11-13, Taitotalo (ilmoittautuminen 
tulossa pian)
Tukea tuotteistukseen 3 x 30 min webinaariin sarjassa 
“Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Kohti asiakaslähtöisempää ja 
saavutettavampaa toimintaa” alkaen 19.11. 

Tarkempi sisältö ja ilmoittautuminen 
https://www.lyyti.fi/reg/Webinaarisarja_Palvelumuotoiluajattelemalla_paremmaksi_Kohti_asi
akaslahtoisempaa_ja_saavutettavampaa_toimintaa_7476

29.11. “Lisää vaikuttavuutta toimintaan” Liikkujan polku -verkostotilaisuus
Klo 9-14 Tapahtumatalo Bank, tarkempi ohjelma 
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/10/liikkujan-polku-
verkostotilaisuus_29.11.2018_ohjelma.pdf

Ilmoittautuminen 21.11. Mennessä 
https://www.lyyti.fi/reg/Liikkujan_Polku_verkostotilaisuus_29112018_8092 13.11.2018 7
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Tähtiseura-materiaalia nyt myös englanniksi Seurakehittäjien sivuilla: 
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seurakehittajien-verkosto/tilaisuudet-ja-
materiaalit/
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Infot jatkuu..

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seurakehittajien-verkosto/tilaisuudet-ja-materiaalit/
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