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Esittely

Kuka olet, mitä seuraa edustajat ja mikä 
on roolisi seurassa?

Onko seurasi Tähtiseura ja jos on, niin 
oletteko käyttäneet Tähtiseura-

verkkoalustaa?
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Tähtiseura -ohjelma



Tähtiseura -ohjelma on urheilujärjestöjen yhteinen seurojen kehittämisohjelma. 
Tähtiseura -ohjelma auttaa seuroja menestymään ja vastaamaan tulevaisuuden 
haasteisiin. 

Työn tukena ovat toimintaa ohjaavat laatutekijät, erilaiset työkalut, lajiliittojen 
ja alueiden seurakehittäjät sekä Olympiakomitea. Seurat saavat Tähtimerkin 
tunnuksena laadukkaasta toiminnasta. Tähtimerkin voi saada lasten & nuorten, 
aikuisten ja huippu-urheilun osa-alueelta tai kaikista näistä.

Suomalainen urheilu loistaa Tähtiseuroissa.
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Tähtiseurojen määrä

Tähtiseurat tilanne 
Yhteensä 516 Tähtiseuraa 41 eri lajista*

Tähtimerkkien määrät osa-alueittain:
Lapset ja nuoret: 501 seuraa – 41 eri lajia

Aikuiset: 60 seuraa – 6 eri lajia
Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 eri lajia

* Yhdellä Tähtiseuralla voi olla useamman kuin yhden osa-alueen 
Tähtimerkki.





Tähtiseura –ohjelman tavoitteena on 
auttaa seuroja kehittämään seuran 

toimintaa
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Tähtiseura –tukiklinikat keväällä 2019

Suunnattu seuroille
Aiheena Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö ja auditointiin 
valmistautuminen

Ke 10.4. klo 17-18, Zoom

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

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-
johtaminen-ja-hallinto/materiaalit-ja-tyokalut/

Huom!  Palautekyselyt löytyvä myös täältä!
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Hyödyt seuralle

Vahva brändi
Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan

Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja parantaa imagoa

Hyvät työkalut
Maksuton Tähtiseura-verkkopalvelu seurojen käyttöön

Tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta

Helpottaa toiminnan kehittämistä 
Seura saa tukea seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa

Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena tukee ja helpottaa seuran työtä

Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa

Kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa
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Muita Olympiakomitean infoja
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-PALVELUT
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Liikkujan palvelu
Liittopalvelu
Seurapalvelu

300 000 käyttäjää

130 lajia

1 000 urheiluseuraa

85 lajiliittoa

Olympiakomitean tuottama digialusta, 
joka helpottaa lajiliittojen, seurojen ja 
liikkujien arkea ja tuottaa suomalaisen 
urheilun tietopankin
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SEURAPALVELU

Enemmän itsepalvelua 
Suoraan mobiiliin
Automatiikkaa
Dataa toiminnasta!
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Suomisport on Olympiakomitean urheiluyhteisölle tuottama ja jatkuvasti laajeneva 
digipalvelu:

 Yksi järjestelmä – lukuisia lajiliittojen ja seurojen arkea helpottavia palveluja 
 Tuo urheilun erilaiset palvelut suoraan liikkujien taskuun – vastaa 2020+ -luvun 
liikkujien tarpeisiin
 Avaa suoran ja vuorovaikutteisen kanavan mobiilissa jäsenistöön: 
liikkujiin ja urheilijoihin 
 Mahdollistaa aidon tiedolla johtamisen – reaaliaikainen faktadatan kertyminen 
toiminnasta
 Rakentaa merkittävän suomalaisen urheilu- ja seuratiedon tietopankin –
urheilun ”big datan”
 Todentaa koko urheiluyhteisön vaikuttavuuden

MIKÄ ?



Seurojen päätoimisten päivä

12.11.2019
Vantaa Scandic Aviacongress
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Liikuntaleikkikoulu on laadukas alle kouluikäisille lapsille suunniteltu tuote, joka 
tarkoitettu urheiluseurojen käyttöön.  Liikuntaleikkikoulu on uudistunut!

Liikuntaleikkikoulu tarjoaa hyvän ja turvallisen tavan perheille tutustua ja tulla 
mukaan seuran toimintaan. 

Uusi 6-vuotiaiden Liikuntaleikkikoulumalli mahdollistaa myös lajiharjoitteluun 
tutustumisen lajiseuroissa.

Joko sinun seurassasi toimii Liikkari!
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Unelmien liikuntapäivä 10.5.2019

Unelmien liikuntapäivän on kaikille avoin 
liikkumisen pop up –päivä. Tämän vuoden teema
on eri-ikäiset yhdessä  liikkeellä.
Näin helppoa on osallistua:

Ideoi tapahtuma: esimerkiksi avoimet treenit, lajikokeilut, eri-ikäisten turnaus…

Ilmoita se mukaan Unelmien liikuntapäivän karttapalveluun

Kerro tapahtumasta verkostoillesi ja sosiaalisessa mediassa

Nauti koko Suomen yhteisestä liikkumisen juhlapäivästä 10.5.!

Toivomme, että kannustatte seuroja ideoimaan 
tapahtumia ja ilmoittamaan ne mukaan! Sivustolta 
voi myös ladata bannereita ja kuvia eri tarpeisiin.
Lue lisää: unelmienliikuntapaiva.fi
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Suomalainen urheilu loistaa 
Tähtiseuroissa!
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