Tähtiseurakahvit
Maaliskuu 2019

Hissipuhe

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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Seuratoimintamalli
Esittelyvideo ja -teksti tulossa 12.3. mennessä. Tiivistetty teksti mallista tulossa.
Julkaistaan Seurakehittäjien nettisivuilla:
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudetja-materiaalit/

Päivityksiä Tähtiseura-verkkopalveluun
Helmikuussa tulleet päivitykset:

Seura pystyy kopioimaan yhteisten laatutekijöiden itsearvioinnit toisen osa-alueen polulta toiselle.
Uusi notifikaatio: Seurakäyttäjät saavat ilmoituksen sähköpostiin, jos seurakehittäjä merkitsee osiolle korjauskehotuksen.
Testausympäristön osoitteen muutos. Demotunnukset: https://tahtiseura.sportapi.fi /käyttäjätunnus: lisaaliiketta@olympiakomitea.fi / salasana: tähti18

Maalis-toukokuun aikana tulossa olevat pienparannukset:
Seurakehittäjälle painike, jonka kautta voi tarvittaessa avata seuran lukitseman polun uudestaan auki seuralle.
Seurakehittäjä voi itse muokata seuraavien auditointipäivien deadlineja.
Seurakehittäjän arviointinäkymän tiedot voi ladata exceliin.
Muistiinpano-ruutu, jonka sisältö ei näy toiselle auditoinnin osa-puolelle. Näkyminen vain seuratiimiläisten kesken / auditoijien
kesken.
Uusi notifikaatio: Kun seura saa uuden Tähtimerkin, lajin ja alueen seurakehittäjien sekä Olympiakomitean adminien sähköpostiin
tulee ilmoitus.

Vahvasti suunnitteilla:
Kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi
Liitepankki
Auditoinnin yhteenvetolomakkeen parannus
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Tulevaisuus ei tule, se tehdään. Minkälaista
tulevaisuutta sinä teet?
Inspiroidu tulevaisuuden tekemisestä ja saa uusia ajatuksia aikuisliikunnan
kehittämiseksi ja oman työn tueksi.
Työpaja on osa valtakunnallista Tulevaisuuspäivää

26.3. klo 8.30-11 Sporttitalo, Sininen aula 5.krs
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/tulevaisuus_ei_tule_se_tehdaan
Ohjelma:
8.30-9 aamupalaa ja orientoitumista päivään tarjolla
9-9.45 alustajana professori Petri Tapio Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta
9.45-11 työstöä
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Vuosikello 2019 – Seuraavat tilaisuudet
Maalis-huhtikuu: Tähtiseurojen alueelliset tapaamiset. Aikataulu>
26.3. klo 8.30-11 Tulevaisuus ei tule, se tehdään. Minkälaista tulevaisuutta sinä teet? Ilmoittautuminen>
9.4. Seuratoiminnan aamukahvit
9.4. Digitaalisen vuorovaikutuksen työpaja. Ilmoittautuminen >
12.4. klo 13-15 Auditointikoulutus Tähtiseurojen auditoijille. Ilmoittautuminen>
14.5. Seuratoiminnan aamukahvit
28.5. Julkistustilaisuus: selvitys aikuisväestön liikuntaharrastauksista ja vapaaehtoistyöstä
18.6. Seuratoiminnan aamukahvit
6.8. Seuratoiminnan aamukahvit
2.-3.9. Alueiden ja lajien seurakehittäjien tapaaminen: Tallinna (yön yli reissu)
15.10. Seuratoiminnan aamukahvit
12.11. Päätoimisten päivä -seminaari, Scandic Aviacongress, Vantaa (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 ja ilmoittautumislinkit päivittyvät tänne>
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