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Kokemuksia Tähtiseurojen kehittämisprosessista

Timo Saarinen Suunnistusliitto
Ks. Timon esitys tästä>

Kommenttipuheenvuoro aluejärjestöstä
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/01/tahtiseurakahvit_tammikuu2019_tahtiseura_verkkopalvelu_kokemukset_timo-saarinen.pdf


Tiimiharjoitukset

Uudet tiimiharjoitukset ovat käytössä Tähtiseuroille ja lajiliitoille
Tiimiharjoitukset löytyvät verkkopalvelusta

• Harjoitusten tekemisen jälkeen seuralla pitäisi olla:
• Tiimi, jolla on selkeät vastuut ja roolit
• Tiimillä on sovitut vuorovaikutuksen toimintatavat
• Ymmärrystä tiimin dynamiikasta ja sen kehittämisestä
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Vuositsekki etenee

Toteutetaan vuoden ja kahden vuoden kuluttua auditoinnista – muistutukset !

Seurataan auditoinnissa valittujen kehityskohteiden edistymistä

Seura toteuttaa tsekkauksen itsenäisesti ja tallentaa liitetiedostona Tähtiseura        -
verkkopalveluun.  Tsekkaus on seuran vastuulla.

Kehityskohteiden eteneminen kirjataan molempina vuosina samalla A4 –lomakkeelle.

Seura arvioi kehityskohteiden etenemistä värikoodein. Lisäksi voi kuvata sanallisesti etenemistä.  
Merkitään myös kuka vastaan asiasta.

Punainen = ei tehty mitään / Keltainen=tehtävä etenee / Vihreä= hyvä vauhti / Sininen = kehityskohde on valmis

Vuositsekin täyttäminen ei ole edellytys auditoinnille (ei ole kriteeri)

Auditoijat perehtyvät vuositsekkiin ennen auditointia ja voivat ottaa sen esille tilaisuudessa

Täytettävä lomake tulee ladattavaksi nettiin / TS -verkkopalveluun
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Tähtiseurojen verkostoituminen- ehdotus toteutuksesta

Kutsutaan seuroja keskustelemaan yhdessä sovitusta teemasta

Keskustelu tapahtuu zoomissa.   Aiheena yksi asia/teema/seuran 
esimerkki, jota alustetaan ja sen jälkeen jaetaan seurat pieniin 
ryhmiin, jossa voivat keskustella aiheesta ja vaihtaa kokemuksia.

Keskusteluissa esiin nousseet ideat kerätään chatin avulla ja niistä 
tehdään lyhyen yhteenvedot.

Lisäksi kaikki muut verkostoitumiset tavat kannatettavia!
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Seuran hallinto - verkkokoulutus tulossa nettiin! 

Suositellaan kaikille seuran hallituksen jäsenille erityisesti uusille. 
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Seuroille suunnattu KEKE-koutsi julkaistu
• Kestävän Kehityksen valmentaja KEKE-koutsi tarjoaa käytännön fiksuja vinkkejä 

seura-arkeen
• Fiksut toimintatavat säästävät usein myös ympäristöä
• KEKE-koutsi on työkalupakki, joka koostuu: 

• Vinkeistä
• Käytännön esimerkeistä
• Julkaistuista jutuista ja videoista
• Materiaalipankista
• KEKE-koutsin pikatestistä   

www.olympiakomitea.fi/keke-koutsi

http://www.olympiakomitea.fi/keke-koutsi


Vuosikello 2019 – Merkitse kalenteriin
15.1. Seuratoiminnan aamukahvit*

12.-13.2 Verkostopäivät (yhteistä ohjelmaa + Alueiden/lajien seurakehittäjien oma tapaaminen, alueiden nuorisovastaavien oma 
tapaaminen) ILMOITTAUTUMINEN 28.1 mennessä: https://www.lyyti.in/verkostot0219

12.3. Seuratoiminnan aamukahvit

9.4. Seuratoiminnan aamukahvit

14.5. Seuratoiminnan aamukahvit

18.6. Seuratoiminnan aamukahvit

6.8. Seuratoiminnan aamukahvit

2.-3.9. Alueiden ja lajien seurakehittäjien tapaaminen

15.10. Seuratoiminnan aamukahvit

12.11. Päätoimisten päivä-seminaari (pääkohderyhmänä seurat)

17.12. Seuratoiminnan aamukahvit/ joululounas

* Seuratoiminnan aamukahvit koostuvat osioista: aikuiset klo 9-10, Tähtiseura-ohjelma klo 10-11, Lapset ja nuoret klo 11-
12. Tähtiseurakahvit järjestetään aina, muut tarpeen mukaan. Voit valita mihin osallistut. Aikataulut päivittyvät tänne>

15.1.2019 8

https://www.lyyti.in/verkostot0219
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seurakehittajien-verkosto/tilaisuudet-ja-materiaalit/
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