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Tervetuloa ohjaajaksi –verkkokoulutus

14.2.2019 2

Made by Marko
Keskitalo & 
Olympiakomitea

Lähtökohtana 
lajiliittojen ja 
alueiden palautteet. 

Löytyy 
www.olympiakomitea
.fi/ohjaajakoulutus
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Valmennuksen linjaus –työkalu
Pohjana lajiliittojen urheilijan polut
Valmentajalla on väliä urheilun arvot
hyvälle valmennukselle.

Työkalu seurojen valmennuksen 
linjauksen rakentamiseen.  
Tulossa kevään aikana!
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Tähtiseurojen aluekierros 
maalis-huhtikuussa
Kaikilla liikunnan aluejärjestöjen alueille, yhteensä 16 
tilaisuutta

Helsinki* Turku* Tampere* Pori* Seinäjoki* Kokkola* 
Oulu* Rovaniemi* Kajaani* Kuopio* Jyväskylä* 
Mikkeli* Joensuu* Lappeenranta* Kouvola* Lahti*

Toteutus yhteistyössä liikunnan aluejärjestöt & 
Olympiakomitea



Tähtiseurojen 
aluetilaisuuden ohjelma

Iltatilaisuus klo 17.30-20.00

Ohjelma:

Seuratoiminnan viestintäkampanjan –työpaja

Tähtiseuraohjelman kuulumiset

Aluekohtaiset ajankohtaiset asiat/ohjelma



Kuntien liikuntatoimien 
kohtaaminen aluekierroksella

Tähtiseurojen aluekierroksella vieraillemme kunnan 
liikuntatoimistossa yhdessä aluejärjestön 
seurakehittäjän kanssa. 

Tavoitteena kertoa Tähtiseuraohjelmasta 
liikuntatoimelle ja kannustaa heitä pohtimaan, miten 
he voisivat olla mukana kannustamassa oman kuntansa 
seuroja kehittymään Tähtiseuroiksi.
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Aikuisliikunnan laatutekijät käytäntöön

Lajien itsearvioinkysely aikuisliikunnan laatutekijöistä toteutettu 
kesällä 2018
Työpajat käynnistyneet syksyllä ja jatkuvat edelleen
Tukimateriaaleina

Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena 
Seurakehittäjien esitysdiat muistiinpanoilla

Videot asiantuntijatyön eri teemoihin
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Liikkuja keskiössä – monipuolisuus - yhteisöllisyys

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/ok-liikunta-ja-urheilu-aikuisen-hyvinvoinnin-tukena-2018-08-28.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbl9sxgtCOb7n8hqLnXGyQq5bo2VhDfr6


Seuratoiminnan aikuisliikunta tulevaisuudessa

Tarve noussut aikuisliikunnan itsearvioinnin työpajoissa
Keskustelutilaisuus 26.3. klo 8.30-11
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Tukea ja työkaluja seurakehittäjille aikuisliikunnan 
tueksi

Haluatko oppia tuotteistamaan asiakaslähtöisesti, tuottaa seuroille 
lisäarvoa ja tukea seuroja hankkimaan lisää jäseniä?
Osana Seurakehittäjien osaamisohjelmaa Aikuisliikunnan Tähtituote -
tuotteistamisen prosessi syksyllä 2019

Aikuisliikunnan tukimateriaalit seurakehittäjille koottu nettisivuille
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Selvitys aikuisväestön (15-74v.) liikuntaharrastauksista 
ja vapaaehtoistyöstä

Tutkimuksen toteuttaa KIHU yhteistyössä 
Jyväskylän yliopiston ja Likesin kanssa. 
Ulkopuolinen rahoitus OKM:ltä ja OK:lta.
Selvitystyön tukena tiedon soveltajien 
asiantuntijaryhmä, jossa edustajia lajiliitoista, 
OK:sta sekä muista Liikkujan polku -verkoston 
toimijoista

• Tulosten julkistus 28.5. Taitotalossa Helsingissä
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Liittykää seurakehittäjien Tähtiseket -facebook –ryhmään!  Jakakaa  hyviä seuratoimintamalleja / ideoita, tarinoita, 
kuvia  yms… tai kysykää vinkkejä kollegoilta.



ZOOM -paja

Tule mukaan zoomilla
9.4. klo 12.30-15.00
Tavoite: Tutustua ja jakaa erilaisia tapoja jakaa zoomia yhteistyön,   
vuorovaikutuksen ja oppimisen alustana.
Harjoitellaan erilaisia käyttötilanteita
Mukana Timo Järvensivu
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Auditointikoulutus Tähtiseura auditoijille kevät 2019

15.2.2019 klo 13-15, Sporttitalo tai Zoom
Ilmoittautumiset tästä: https://www.lyyti.in/auditointikoulutus1902

Pyritään nauhoittamaan

12.4.2019 klo 13-15, Sporttitalo tai Zoom
Ilmoittautumiset tästä: https://www.lyyti.in/auditointikoulutus0419
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https://www.lyyti.in/auditointikoulutus1902
https://www.lyyti.in/auditointikoulutus0419


Tähtiseura –tukiklinikat keväällä 2019

Suunnattu seuroille
Aiheena Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö ja auditointiin 
valmistautuminen

To 14.2. klo 17-18, Zoom
Pe 1.3. klo 14-15, Zoom
Pe 8.3. klo 14-15, Zoom

Ke 10.4. klo 17-18, Zoom

Ilmoittautuminen: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-
seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/


SAVE THE DATE! 

Syksyn seurakehittäjien tapaaminen 2.-3.9.2019
Tallinna, Viro
2 päiväinen yön yli reissu

Lähtö 2.9. klo 10, paluu Helsinkiin 3.9. klo 19.30
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