Tähtiseura -ohjelma
Toimintasuunnitelma 2019
Seurakehittäjät 13.2.2019

Tähtiseura – ohjelma seuroille
Viestintä: Tähtiseura-prosessin kirkastaminen
Seuroille ja seurakehittäjille
Termistö ja prosessin vaiheiden järjestys yhteneväiseksi Tuki- ja markkinointimateriaalit (kirjalliset,
videot)
Palvelun muotoilu ja helppo löydettävyys (ok.fi, Tähtiseura-verkkopalvelu, seurakehittäjien tukimateriaali
- projektitilan perustaminen)

Tilaisuudet ja Tukiklinikat
Seurakehittäjille: tukiklinikka-tapaamisia, auditointikoulutuksia, Tähtiseura-kahvit, Seurakehittäjien päivät
Seuroille: Koulutuksia/klinikoita (Zoom), Teematapaamisia (Zoom), Kevään aluekierros 16 paikkakunnalla,
Päätoimisten päivä 12.11.

Kohtaamiset lajiliittojen ja aluejärjestöjen kanssa
Henkilökohtainen sparraus face to face

Säännöllinen viestintä (uutiskirjeet, tiedotteet, some)
14.2.2019
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# SeurasydänSeuratoiminnan
viestintäkampanja 2019
•

Olympiakomitea, lajiliitot ja urheiluseurat haluavat
yhdessä ”liputtaa” urheiluseuratoimintaa

•

Seurat ovat innostavia ja
inspiroivia yhteisöjä, joihin kaikki ovat tervetulleita

-> Turvallinen ja viihtyisä paikka liikkua ja urheilla
yhdessä kuuluu kaikille!

Osaamisohjelma Seurakehittäjille
Yhteinen valinta lajiliittojen kanssa (lajien + alueiden sekeille)
Projektiin (1.9.2019-31.12.2020) haetaan KOK:n Solidarity
rahaa
Yleisenä tavoitteena seuratoiminnan laadun ja toimintaedellytysten kehittäminen ja sen kautta
seuratoimintaan osallistuvien määrän kasvattaminen
Tavoitteena on seurakehittäjien osaamisen tukeminen seuraavilla osa-alueilla
Globaalit, kansalliset ja paikalliset muutosvoimat ja seuratoiminnan keskeiset menestystekijät tulevaisuudessa
Seuratoiminnan johtaminen, vuorovaikutustaidot, digitaalisuus, verkosto-osaaminen ja yhteistyö
Seuratoiminnan mallin soveltaminen oman toiminnan näkökulmasta
Olympiakasvatuksen sisällöt ja arvot seuratoimintaan. Syntyy kansainvälisesti sovellettava toimintatapa (IOC
and Grassroot)

Tarpeita ja toiveita kartoitettu seurakehittäjiltä. Yhteys omaan työhön ja oman lajin
tavoitteisiin lähtökohtana. Mahdollisuus osallistua eri tasoilla. Käytäntöön vienti seuroihin.
Kansainvälinen näkökulma mukana.
22.1.2019
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Suomisport

Suomisport –seurapalvelut
Seurarekisteri
Seurojen toiminnanohjauksen palvelut: ryhmien hallinta, maksupalvelu
Seuratuen hakupalvelu
Lasten liike

Suomisport: Tähtiseura –verkkopalvelun jatkokehitys
Keväällä:
Ruotsinnos
Pienkehitystä tukemaan arviointiprosessia ja käytettävyyttä (mm. liitepankki)

Syksyllä:
Huippu-urheilun osa-alue
Automaattiset tunnusluvut ja seurantaraportit (osana Suomisport seurarekisterin kehitystä)
Palvelun käyttöönoton uudistaminen (osana Suomisport seurapalvelun kehitystä)
3. vaiheen määrittelytyön aloitus
14.2.2019
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Tähtiseuraohjelman 3. vaiheen työstö alkaa syksyllä
Seura voi valita osa-alueen, jossa haluaa kehittyä huippuosaajaksi
Strateginen, seurakohtainen ote
tukea seuran pitkän tähtäyksen suunnitteluun ja oman onnistumisen
arviointiin
Verkostoituminen tavoitteiden mukaan
Auditointi vs. arviointi
Tavoitteena hyvä kehityskumppani, kilpailutus kevät 2019
Laatukeskuksen EQFM-malli vahva ehdokas
Kehitystyö ja kokeilut syksy 2019-2020
3. vaiheen käyttöönotto 2020

14.2.2019
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SYKSY

TÄHTISEURATOIMINTA
Tapaamiset ja keskeiset toimenpiteet
SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT 15.1

SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT 17.12.

.

Seurasydän -viestintäkampanja:
• Viestintäkampanjan suunnittelu

Seurojen päätoimisten osaaminen lisääntyy:
• PÄÄTOIMISTEN PÄIVÄ 12.11.
• Verkosto muodostuu

JOULU

TAMMI

LOKA

SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT 15.10.

ALUEIDEN JA LAJIEN SEURAKEHITTÄJÄ-TAPAAMINEN 12.-13.2.

HELMI

MARRAS

Seurakehittäjien osaaminen lisääntyy ja vahvistuu:
• Osaamisohjelman toteutus

MAALIS

Seurojen digiloikka vauhdittuu:
• Tähtiseura-verkkopalvelun pienet parannukset

SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT 12.3.

Tähtiseura aluekierros

Seurojen digiloikka vauhdittuu:
• Suomisport/Tähtiseura-verkkopalvelun
tiedonmuotoilu
• Suomisport-seurapalvelut
Tietoperusteinen kehittäminen

HUHTI

SYYS

Tähtiseura-ohjelman 3. vaiheen startti:
• Kumppanin valinta
Seurasydän -viestintäkampanja:
• Viestintäkampanjan toteutus

KEVÄT

VUOSIKELLO 2019

Seurakehittäjien osaaminen lisääntyy ja vahvistuu
•
Osaamisohjelman suunnittelu

Harrastusviikko
26.8.-1.9.
ALUEIDEN JA LAJIEN SEURAKEHITTÄJÄT 2.-3.9.

Kunnat tukemassa seuratoiminnan laaduntamista:
•
Keskustelun startti:
•
avustusten osana käytetään
Tähtiseura-ohjelmaa
•
Suomisport mukaan kuntiin
•
Mallintaminen esim. Espoo
SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT 6.8.

TOUKO

ELO

Unelmien Liikuntapäivä 10.5.

HEINÄ

KESÄ

SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT 14.5.

SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT 18.6.

Seuratoimintaan osallistuvien määrät kasvavat

14.2.2019
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