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Seurakehittäjien osaamisohjelman haku ja 
ilmoittautuminen päättyy 19.6. klo 10

Intensiivi-tasolle haetaan
Medium-tasolle ilmoittaudutaan

Molemmilla tasoilla on mahdollisuus hankkia digitaalisia osaamismerkkejä. Niiden avulla 
teet osaamisesi näkyväksi ja voit hyödyntää niitä esim. cv:ssä, LinkedInissa ja muualla 
somessa. 

Lisätiedot>

Haku- ja ilmoittautumislomakkeelle tästä>

Valintapäätöksistä ilmoitetaan valituille viimeistään 20.6.

15.6. mennessä 45 osallistujaa hakenut/ilmoittautunut mukaan
Hyviä uutisia KOK:lta – osaamisohjelmaan hakemamme Solidarity-raha on 
myönnetty!
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/05/4a75571f-190508-seurakehittajien-osaamisohjelma_info.pdf
https://my.surveypal.com/seurakehittajien_osaamisohjelma_haku


Seurakehittäjien syksyn tapaaminen / 
Osaamisohjelman Kick-off 2.-3.9.2019, Tallinna

Muista ilmoittautua viimeistään ti 25.6.
Ilmoittautuminen, ohjelma, lisätiedot: 
https://www.lyyti.in/seurakehittajat092019
Tapaaminen on suunnattu kaikille alueiden ja lajiliittojen 
seurakehittäjille. Lämpimästi tervetuloa! 
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https://www.lyyti.in/seurakehittajat092019


30+30
osallistujaa

5+5
lähijaksoa

2+2+1
alueellista seminaaria

1+1
vuotta

Tasa -arvo ja yhdenvertaisuus

Mentorointi, roolimallit ja 
verkostot

Seurakehittäminen

www.olympiakomitea.fi/naiset
vaikuttajina

Naiset vaikuttajina liikunnan 
pelikentillä, haku käynnissä 
30.6.2019 asti!

Johtamiskoulutus
seura-

ja aluetasolla
toimiville naisille

Tulevaisuuden
urheilujohtaminen,

osaamisen
lisääminen

http://www.olympiakomitea.fi/naisetvaikuttajina


Auditointikoulutukset syksyllä
28.8. klo 17-19 Ilmoittautuminen>
12.9. klo 14-16 Ilmoittautuminen>

Tule mukaan, jos et ole vielä käynyt auditointikoulutuksessa tai haluat 
kertausta. 
Mukaan voi hypätä myös noin puolivälissä, jos kaipaa tukea Tähtiseura-
verkkopalvelun konkreettiseen käyttöön.
Välitä tietoa eteenpäin auditointeja tekeville.
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https://www.lyyti.in/auditointikoulutus_082019
https://www.lyyti.in/auditointikoulutus_092019


Seurojen päätoimisten päivä 12.11.2019
Ohjelma – täydentyy vielä

Tulevaisuuden seuratoimintavisio -

Vapaaehtoisten johtaminen / Anne Birgitta Pessi

Oman työn johtaminen / Marja Miettinen

Seuraesimerkkejä -

Simmis –

Toinen seuraesimerkki joukkuelajista – ehdotuksia!

Mitä seuratoiminnassa on tapahtunut – katsaus tutkimustuloksiin / Outi Aarresola

Suomisport seurapalvelujen digitaalinen työkalu / Juha Saapunki & Rainer Anttila

Paikka: Scandic Aviacongress, Vantaa
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Tähtiseurojen yhteinen 
valtakunnallinen kohtaaminen 
järjestetään syksyllä 2020.

Ohjelmassa mm. verkostoitumista, yhteistä 
seminaariohjelmaa, työpajoja/rinnakkaisseminaareja ja 
lajiliittojen omaa ohjelmaa omille seuroilleen.

Äänestä tarkempaa 
ajankohtaa/osallistu keskusteluun 
Seurakehittäjien yhteisessä 
”Tähtiseket” fb-ryhmässä>

Tähtiseura-päivät 2020 - Äänestä ajankohtaa!
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https://www.facebook.com/groups/185075972016852/?ref=bookmarks


Selvitys aikuisväestön liikuntaharrastauksista ja 
vapaaehtoistyöstä 

Koko raportti: Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja 
osallistuminen 2018

Kohderyhmänä 15–74-vuotiaat (4,1 miljoonaa suomalaista)

Teemoina: 1) liikunnan ja urheilun harrastaminen, 2) liikunnan ja urheilun vapaaehtoistyö, 
osallistuminen ja jäsenyys 3) resurssit ja kulkeminen

Erityispiirteenä lajikohtainen selvittely useissa teemoissa

Jos et ehdi tutustua koko raporttiin, lue ainakin nämä 
Tiivistelmä

Tutkijoiden esitys

https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2019_jar_aikuisvest_sel71_85829.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/2019/05/28/lajiharrastaminen-jakautuu-miesten-ja-naisten-lajeihin-eika-nopeaa-muutosta-ole-nakyvissa/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/05/d3c147b1-esitys_aikuisvaeston-harrastaminen-vapaaehtoistyo_julkistus-28.5.2019.pdf


Suomalainen seuratoiminta

Suomen 10.000 urheiluseurassa harrastaa:
Lapset alle 14 v: n. 400.000 (60-70% väestöstä)
Nuoret ja aikuiset: n. 800.000 ( 10-15 % väestöstä)

Liikuntaharrastamisen lisäksi osallistutaan tekemällä 
vapaaehtoistyötä, osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin ja 
paikan päällä kannustamiseen sekä olemalla jäsenenä 
liikunta- ja urheiluseuroissa. 
Selvityksen mukaan jollakin näistä tavoista osallistuu 42,7 
prosenttia väestöstä, mikä tarkoittaa 1 760 000 15–74-
vuotiasta suomalaista (2019 KIHU; JYO; LIKES) 
Raportti:
Jarmo Mäkinen (toim.), Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018. KIHUn julkaisusarja, nro 67. ISSN 2489-8317, 
ISBN 978-952-7290-05-7 (PDF). https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2019_jar_aikuisvest_sel71_85829.pdf
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https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2019_jar_aikuisvest_sel71_85829.pdf




Lajiliittojen viestintää…
1. Kampanjan aloitus: Liiton #Seurasydän-kutsu/haaste

Valitkaa lajin Seurasydän-haastaja (esim. tunnettu urheilija, seurajohtaja tai päävalmentaja), joka kutsuu 
lajiväen mukaan rakentamaan ilmiötä ja liputtamaan seuratoimintaa.
Muistakaa kannustaa lajiväkeä käyttämään #seurasydän #laji # seurannimi 

2. Seurapaitapäivä 24.9.
Nimetkää lajiliiton seurapaitapäivän kummi. Kummi kannustaa kaikki seuratoimijat pelipaita tai verkkari 
päällä kouluun, töihin ja toreille 24.9.

3. Seurasydän framet ja -kuvat käyttöön lajiliiton somekanaviin ja nettiin
Käyttäkää lajikuvia tai kampanjakuvia!

4. Seurasydän fb ja instagram tilit sekä #seurasydän seurantaan

5. ”Palkitsemiset ” ja nostot
Nostakaa ahkerasti esille #Seurasydän-tarinoita liiton somekanavissa. Olympiakomitea ”peukuttaa” 
kaikkia!

6. Vuoden urheiluseuran valinta
Ehdottakaa (= seurakehittäjät ja viestijät)  lajin seuraehdokas 25.10 mennessä Olympiakomitealle 
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Seurasydän-kampanjan aikataulu syksyllä 2019 
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Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu

1.9. 
Kampanja
käynnistyy

24.9. 
Seurapaitapäivä

16.1. 
Vuoden urheiluseura/
Urheilugaala

Kuukausittaiset palkitsemiset/nostot 

YLE-yhteistyö ->                                     ->                                             ->
Julkkisten Seurasydän  ”Mitä oma seurani minulle opetti yhteisöllisyydestä”

Media-
yhteistyö

Yritysyhteistyö ->                                ->                                      ->                                              ->      ->

->                                ->                                          ->                                    ->            -> 
Vapaaehtoisten kiittäminen 

Vuoden urheiluseura-
ehdokkaiden julkistus

5.12. Vuoden vapaa-
ehtoisen palkitseminen 

Olympiakomitea, lajiliitot, seurat



Vuosikello 2019 -2020 – Seuraavat tilaisuudet
13.8. Seuratoiminnan aamukahvit (Huom. muuttunut päivä!!)

28.8. Tähtiseura-tukiklinikka seuroille>

28.8. klo 17-19 Auditointikoulutus

29.8. klo 13-14 Seurakehittäjien osaamisohjelma: Ennakko pikaklinikka Teams -työkalun käytöstä osaamisohjelmassa (vapaaehtoinen 
Intensiivi/Medium-osallistujille)

2.-3.9. Alueiden ja lajien seurakehittäjien tapaaminen / Seurakehittäjien osaamisohjelman Kick-off, Tallinna

5.9. klo 13-15 Seurakehittäjien osaamisohjelma: Klinikka: Zoom (ja Teams) -työkalujen käyttökoulutus (vapaaehtoinen)

12.9. klo 14-16 Auditointikoulutus

12.9. Tähtiseura-tukiklinikka seuroille>

1.-2.10. Seurakehittäjien osaamisohjelma: SEMINAARI 1: Oman työn ja itsensä johtaminen

9.10. Tähtiseura-tukiklinikka seuroille>

15.10. Seuratoiminnan aamukahvit

6.11. Seurakehittäjien osaamisohjelma: Workshop 1: Asiakaspolku seurakehittämisen työkaluna

10.10., 6.11., 21.11. ja 10.12. Seurakehittäjien osaamisohjelma: Workshop 2: Asiakaslähtöinen tuotteistaminen – lajin aikuisliikunnan tähtituotteet

12.11. Päätoimisten päivä-seminaari, Scandic Aviacongress Vantaa (seurojen toiminnanjohtajille)

14.11. Tähtiseura-tukiklinikka seuroille>

17.12. Seuratoiminnan aamukahvit/ joululounas
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/


Jatkuu: Vuosikello 2020
21.1.2020 Seuratoiminnan aamukahvit

11-12.2.2020 Alueiden ja lajien seurakehittäjien kevään tapaaminen & Seurakehittäjien osaamisohjelma: SEMINAARI 2: 
Muutosprosessien johtaminen (1. osa)

10.3.2020 Seuratoiminnan aamukahvit

1.-2.4.2020 Seurakehittäjien osaamisohjelma: SEMINAARI 2: Muutosprosessien johtaminen (2. osa) (ALUSTAVA)

7.4.2020 Seuratoiminnan aamukahvit

12.5.2020 Seuratoiminnan aamukahvit

16.6.2020 Seuratoiminnan aamukahvit

11.8.2020 Seuratoiminnan aamukahvit

8.-9.9.2020 Alueiden ja lajien seurakehittäjien tapaaminen & Seurakehittäjien osaamisohjelma: SEMINAARI 3: 
Muutosvoimien tunnistaminen ja niiden mahdollisuudet (ALUSTAVA)

22.9.2020 Seuratoiminnan aamukahvit

20.10.2020 Seuratoiminnan aamukahvit

17.11.2020 Seuratoiminnan aamukahvit

3.12.2020 Seurakehittäjien osaamisohjelma: OPPIMISPÄIVÄ (ALUSTAVA)

15.12.2020 Seuratoiminnan aamukahvit
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Hyvää kesää!

Seuratiimi palailee lomilta elokuun 
alussa! 
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