Tähtiseurakahvit
Huhtikuu 2019

Seuratoiminnan strategia 2020-2024
Strategian päivitys – prosessi ja aikataulu
Kysely strategiasta

Seurakehittäjien osaamisohjelma
Tavoitteena:
seuratoiminnan laadun ja toimintaedellytysten kehittäminen ja sen kautta seuratoimintaan osallistuvien määrän
kasvattaminen
seurakehittäjien osaamisen lisääminen ja seurakehittäjien koulutusohjelman luominen

Haetaan KOK:lta Solidarity rahaa
Rakennettu sekejen tarpeiden pohjalta Hollannin tutkimusperusteista mallia hyödyntäen
Kesto: 1.9.2019-31.12.2020
3 osallistumisen tasoa: intensiivi, medium, light
3 teemaa, joissa seminaareja ja workshoppeja:
oman työn ja itsensä johtaminen,
muutosprosessien johtaminen,
muutosvoimien tunnistaminen ja niiden mahdollisuudet

Seurakehittäjien osaamisohjelma
Saavutettu osaaminen/läpileikkaavat teemat:
oman työn ja itsensä kehittäminen
seurojen kehittäminen
oman organisaation kehittäminen
seurakehittäjien verkoston kehittäminen
uuden tiedon hankinta ja digitaalisuuden hyödyntäminen

Infotilaisuudet
8.5. klo 10-11
8.5. klo 17-18

Haku ohjelmaan 15.5.-15.6.
Päätökset 20.6.

#Seurasydän -viestintäkampanja
Kampanjan esittelyslidet>
Hyödynnä, kun tapaat seuroja!
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Seuratoiminnan viestintäkampanja
Olympiakomitea, lajiliitot, aluejärjestöt ja urheiluseurat
haluavat yhdessä ”liputtaa” urheiluseuratoimintaa!

Kampanjan elementit & aikataulu 2019 -2020
Syyskuu 2019

Kampanjan
elementit

Kampanjan startti 1.9.
Seurahaaste käynnistyy

Tammikuu 2020

Kuukauden
SeuraSydän/ joka kk
Seurapaita-päivä

Mainonta

Media

Yritykset

Urheilugaala:
Vuoden
urheiluseura
(yhteisöllisyys)

Kampanjan aloitus 1.9.
Vaihtoehtoja: some-, radio-, printti-,
ulkomainoskamppis
seurahaaste, videot ym.
YLE-yhteistyö ->
Julkkisten SeuraSydän ”Mitä oma seurani
minulle opetti yhteisöllisyydestä”



Elokuu
#SeuraSydän ->
Seurapaita-päivä

Tähtiseurapäivät
SeuraSydän
(yhteisöllisyys)

Mainontaa

Urheilugaala/ Yle

Radioyhteistyö?

Radioyhteistyö?
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”Materiaalipaketti” seuroille elokuussa
Näin toimit ABC-opas (kerrotaan mitä, miksi, miten)
Materiaalipaketissa
someframet ja somepostauksia kuvineen (”voit myös vaihtaa oman kuvan”)
Cover Photo somekanaviin (”kanavan ilme” kampanjan ajaksi),julistepohja
julistepohja (”lisää vain oma kuva halutessasi”),
Valmis video, joka kertoo kampanjan idean ja kertoo seuratoiminnan vaikutuksista
ja yhteisöllisyydestä
Esimerkki-ideoita siitä, mitä seura voi tehdä esim. tiloissaan ja some-kanavissaan
Selkeät, inspiroivat ohjeet siitä, mitä jokainen seuratoimija voi yksilönä tehdä
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Materiaalipaketti seurojen käyttöön (voit vaihtaa materiaaliin oman kuvan)

Cover photo somekanaviin

Julistepohja

Somepostauspohja

Yle yhteistyö 2019
10 tunnetun henkilön #Seurasydän
tarinat minidokumentteina
-> esim. huippu-urheilijat, muusikot,
taiteilijat, johtajat, poliitikot, tubettajat,
vloggarit

Näytetään TV:ssä syksyllä 2019
Tarinat tallennetaan Yle Areenaan
Yle yhteistyö linkittyy Vuoden
urheiluseuran palkitsemiseen
Urheilugaalassa (yhteisöllisyys,
Seurasydän)

9.4.2019

10

Kuukauden #Seurasydän palkitsemiset ja vuoden
urheiluseura
Olympiakomitea ja lajiliitot valitsevat joka kuukausi yhteisöllisimmän Seurasydämen.
Kuukauden Seurasydän palkittavan valinnassa painotetaan yhteisöllisyyden näkyväksi
tekemistä ja innovatiivisuutta. Kuukauden Seurasydän saa näkyvyyttä Olympiakomitean ja
lajiliittojen sosiaalisen median kanavissa.
Vuoden urheiluseura valinnan teemana on tänä vuonna yhteisöllisyys (#Seurasydän).
Lajiliitot valitsevat ehdokkaat yhteisöllisyytensä esiin nostaneista seuroista. Ehdokasseuroja
pyydetään kertomaan seuran yhteisöllisyydestä hakulomakkeella ja lyhytvideolla
(#Seurasydän). Olympiakomitean ja Alkon raati valitsevat 3 finalistia.
Urheilugaalan palkintolautakunta vahvistaa nämä 3 finalistia 5.11.2019 kokouksessaan
Vuoden urheiluseuran valinta tehdään joko 1) suomalaisten äänestyksellä tai B)
Urheilugaalan suuren raadin valinnalla. Tämä päätetään myöhemmin.
Vuoden urheiluseura palkitaan tammikuussa Suomen Urheilugaalassa (yhteisöllisyys,
#Seurasydän)
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Mitä voimme tehdä yhdessä?
Ennakkoinfoa kaikille kohderyhmille eri tilaisuuksissa (diat liitteenä)
Vaikuttajien ja julkkisten ”ilmoittaminen” (OK:n kysely huhtikuussa)
Valokuvien toimittaminen kampanjan käyttöön (OK:n kysely
huhtikuussa)
Liiton ja aluejärjestön oma Seurasydän -viestintäsuunnitelma syksylle
Syksyn #Seurasydän palkitsemiset, nostot -> kuukauden Seurasydän
-> vuoden urheiluseura 2019 ehdokkaat (OK:n kysely lokakuussa)
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Seuratoiminnan malli
Esittelyvideo ja -teksti on julkaistu.
Löydettävissä täältä:
Seurakehittäjäverkoston omilta sivulta>
Seuratoiminnan Materiaalit ja työkalut –sivuilta>

Suurseurat suurennuslasin alla
To 16.5. klo 13-15 Sporttitalo, Sininen aula
Seurojen 10 v. tutkimuksesta on otettu tarkempaan tarkasteluun
suurseurat (= yli 800 jäsentä). Pasi Mäenpää tulee kertomaan tämän
selvityksen tuloksista.
Ilmoittaudu mukaan joko paikan päälle tai zoomilla!
Ilmoittautuminen>
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Päivityksiä Tähtiseura-verkkopalveluun
Tulleet päivitykset (kevät 2019):

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
Uusi notifikaatio: Kun seura saa uuden Tähtimerkin, lajin ja alueen seurakehittäjien sekä Olympiakomitean adminien sähköpostiin tulee ilmoitus.
UUSIN 2.4.2019: Seurakehittäjälle painike, jonka kautta voi tarvittaessa avata seuran lukitseman polun uudestaan auki seuralle. KS SEURAAVA SLIDE
UUSIN 2.4.2019: Seurakehittäjä voi itse muokata seuraavien auditointipäivien deadlineja. KS SEURAAVA SLIDE

Tulossa olevat päivitykset ja parannukset (huhti-toukokuu):
Seurakehittäjän arviointinäkymän tiedot voi ladata exceliin.
Muistiinpano-ruutu, jonka sisältö ei näy toiselle auditoinnin osapuolelle. Näkyminen vain seuratiimiläisten kesken / auditoijien
kesken.
Auditoinnin yhteenvetolomakkeen uudistus (yhteenvetonäkymä seuralle, vuositsekki seuralle)

Vahvasti suunnitteilla:
Kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi (kevät 2019)
Liitepankki
9.4.2019
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Uusin parannus Tähtiseura-verkkopalvelussa Seurakehittäjälle
” Muokkaa”-merkki arviointinäkymässä seuran rivillä.

Klikkaa ”muokkaa”- merkkiä seuran/osaalueen kohdalta

Tästä voit tarvittaessa avata polun takaisin seuralle, jos se on
lukittu ja seuran pitää päästä muokkaamaan omia arviointeja
vielä ennen auditointitilaisuutta.
Huom.
- Seuralle lähtee sähköpostiin ilmoitus, jos polku avataan takaisin.
- Toimii vain niille seuroille, joiden polku on lukittu eli tilana on ”odottaa päätöstä” .
- Polkua ei voi avata, jos Auditoinnin Yhteenvetoon on jo kirjoitettu tekstiä. Avaa siinä
tapauksessa polku lähettämällä yhteenveto päätöksellä ”seuralle jäi vielä kehitettävää”.
- Polun avausta ei voi tehdä Tähtimerkin menettäneet seuroille.

Tästä voit muuttaa seuraavan auditoinnin deadlinea, jos
siihen on painava syy.
Huom.
- Seuralle ei lähde sähköpostiin erillistä ilmoitusta muutoksesta.
- Ei toimi Tähtimerkin menettäneet seuroille.
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Vuosikello 2019 – Seuraavat tilaisuudet
9.4. Seuratoiminnan aamukahvit

9.4. Digitaalisen vuorovaikutuksen työpaja. (Täynnä)
10.4. Tukiklinikka seuroille Tähtiseura-verkkopalvelun käytöstä
12.4. klo 13-15 Auditointikoulutus Tähtiseurojen auditoijille. Ilmoittautuminen>
8.5. Tukiklinikka seuroille Tähtiseura-verkkopalvelun käytöstä
14.5. Seuratoiminnan aamukahvit
16.5. Suurseurat suurennuslasin alla. Ilmoittautuminen>
28.5. Julkistustilaisuus: selvitys aikuisväestön liikuntaharrastauksista ja vapaaehtoistyöstä
28.5 Tukiklinikka seuroille Tähtiseura-verkkopalvelun käytöstä
18.6. Seuratoiminnan aamukahvit
13.8. Seuratoiminnan aamukahvit (Huom. muuttunut päivä!!)
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
9.4.2019
* 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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