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Toukokuu 2019



Kevään Tähtiseura-aluetapaamisten yhteenveto
Kuntatapaamiset: Kouvola, Oulu, Kokkola, Pori, 
Lappeenranta, Jyväskylä ja Kuopio. Aiheena: Tähtiseuraohjelman 
esittely, kuntakuulumiset ja kunnan & seurojen yhteistyö

Seuratapaamiset 16 tilaisuutta: Helsinki, Turku, 
Tampere, Pori, Lahti, Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta, Jyväskylä, 
Kuopio, Joensuu, Kajaani, Seinäjoki, Kokkola, Oulu ja Rovaniemi

Seuratapaamisten ohjelma: Tähtiseuraohjelman ajankohtaiset asiat + 
verkkopalveluun tutustuminen,#Seurasydän -
viestintäkampanja, alueelliset uutiset sekä infot mm. SuomiSport



Havaintoja aluekierrokselta
Tähtiseura-ohjelma

Tähtiseura verkko-ohjelman käyttöönotossa vielä paljon puutteita

Yleensä paikalla oli aina joku joka oli käyttänyt ohjelmaa ja innosti muita

Suurin haaste seuroilla on ollut kirjautumisessa ohjelmaan

Samoin parannettavaa on ymmärryksessä, että kehittäminen vie aikaa. Tehdään vain omaa seuraa varten ei 
vertailla muihin seuroihin.

#Seurasydän

Seurat innostuivat helposti #Seurasydän –kampanjasta, innostuivat ideoimaan ja jakamaan ideoita 
mentimeterissä  tästä tulee hyvä juttu, joka nostaa mahtavasti esiin seuratoimintaa

SuomiSport

Kiinnosti kovasti seuroja, jotkut ilmoittivat heti, että haluavat ottaa palvelun käyttöön.

Alueuutiset

Vaihtelivat paljon: Alueiden ajankohtaisista asioista, erilaisten tutkimustulosten esittelyyn, seuraesittely….
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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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https://www.lyyti.fi/reg/Suurseurat_suurennuslasin_alla_0533


Julkistustilaisuus: selvitys aikuisväestön 
liikuntaharrastauksista ja vapaaehtoistyöstä

28.5. klo 9.30-13.30, Taitotalo. 
Tarkempi ohjelma. 
Ilmoittautuminen 21.5. mennessä 
https://www.lyyti.fi/reg/liikuntabarometrijulkistus19

Etäosallistuminen seminaariosuuteen klo 9.30–11.45 mahdollista.
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/04/32193cb0-aikuisvaeston-liikuntaharrastukset-ja-vapaaehtoistyo--tulosten-julkistustilaisuus-.pdf
https://www.lyyti.fi/reg/liikuntabarometrijulkistus19


Huippu-urheilu-urheiluseuratoiminnan osa-alueen 
seuraavat stepit

Syksyllä 2019 lisää tukea huippu-urheiluseuratoiminnan aloittaville 
lajiliitoille

Tuki sisältää sekä yhdessä toteutettavaa että lajikohtaista toimintaa
Lajin oman huippu-urheiluseuraprosessin suunnittelu
Lajikohtaisten huippu-urheiluseuran laatutekijöiden luominen
Seurannan ja arvioinnin toteuttaminen

Osaaminen lisääminen edellisten toteuttamisessa

• Syksyn yhteisprosessiin ehtii vielä mukaan 
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Tähtiseura -verkkopalvelun 
ajankohtaiset
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Statistiikkaa

Tähtiseura -verkkopalvelun 
statistiikkaa 4.10.2018 14.11.2018 9.1.2019 2.5.2019

Käyttöönotot: Nykyiset Tähtiseurat 28 118 142 194*

Käyttöönotot: Uudet lajijaostot 15 66 112 183*

Käyttöönotot: Henkilömäärä 
(Tähtiseuratiimiläinen) 28 175 321 566
Kehityspolkua täyttäneet lajijaostot (=tietoa 
tallennettu) 0 34 58 129
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* Palveluun käyttöoikeuksia pyytäneitä lajijaostoja yhteensä 377 kpl. (2.5.2019)



Päivitysten aikataulu
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.

Seurakehittäjälle painike, jonka kautta voi tarvittaessa avata seuran lukitseman polun uudestaan auki seuralle.

Seurakehittäjä voi itse muokata seuraavien auditointipäivien deadlineja.

Uusin 15.4.: Seurakehittäjän arviointinäkymän tiedot voi ladata exceliin.

Uusin 3.5.: Muistiinpanoruutu, jonka sisältö ei näy toiselle auditoinnin osapuolelle. Näkyminen vain seuratiimiläisten kesken / auditoijien kesken. 

Tulossa olevat päivitykset ja parannukset (touko-kesäkuu):
Auditoinnin yhteenvetolomakkeen uudistus

Yhteenvetonäkymä seuralle, liitolle, aluejärjestölle

Vuositsekki seuralle

Vahvasti suunnitteilla:
Kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi (kevät 2019)

Liitepankki
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https://tahtiseura.sportapi.fi/


Muokkaustoiminnallisuus Seurakehittäjille/auditoijille omassa
Arviointinäkymässä
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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.

Klikkaa ”muokkaa”- merkkiä seuran/osa-
alueen kohdalta



Seurakehittäjän arviointinäkymän voi ladata exceliin
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Arviointinäkymän tekstit saa 
vietyä exceliin tästä.

Huom. Excelissä tiedot näkyvät 
omilla välilehdillään:
- Tähtiseurat
- Matkalla Tähtiseuraksi
- Tähtiseuraprosessissa
- Auditointia odottavat
- Korjausta odottavat
- Tähtimerkin menettäneet



Muistiinpanoruutu
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- Jokaisella osiolla on oma 
muistiinpanoruutunsa

- Muistiinpanot näkyvät rajatusti:
- Auditoijien/seurakehittäjien omat 

muistiinpanot > näkyvät vain 
auditoijien/seurakehittäjien kesken

- Seuran omat muistiinpanot > 
näkyvät vain seuran 
kehittämistiimiläisten kesken



Laji/aluekohtainen yhteenvetonäkymä Seurakehittäjän 
käyttöön
tulossa kesäkuussa
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Visuaalinen koonti oman 
lajin / oman alueen 
auditoitujen seurojen 
toiminnan tasosta.

Auditoijan antamat arviot 
keskiarvojen pohjana.



Seuran oma yhteenvetonäkymä (tulossa kesäkuussa 2019)

Suunnitteilla: välivuosien vuositsekki seuralle
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- Visuaalinen yleiskatsaus seuran 
toiminnan tasosta ”piirakat”

- auditoijan antamat arviot pohjana

- Seuran kirjaamat teemakohtaiset 
kehittämiskohteet nousevat näkyville 
yhteenvetoon.

- Auditoijan tekemä yhteenvetoraportti 
siirtyy näkymän alaosaan.

- Suunnitteilla: Seura nostaa valitut 
kehittämiskohteet tsekattavaksi 
välivuosina

- Seura merkitsee kehittämiskohteen 
”statuksen”. (valmis, kesken, ei edistynyt)



Vuosikello 2019 – Seuraavat tilaisuudet
16.5. Suurseurat suurennuslasin alla. Ilmoittautuminen>

28.5. Julkistustilaisuus: selvitys aikuisväestön liikuntaharrastauksista ja vapaaehtoistyöstä. Ilmoittautuminen>

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

* 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>

14.5.2019 15

https://www.lyyti.fi/reg/Suurseurat_suurennuslasin_alla_0533
https://www.lyyti.fi/reg/liikuntabarometrijulkistus19
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/
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