
TÄHTISEURA –
uutisia



Tähtitaivas loistaa kirkkaasti
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Thä



Tähtiseura-verkkopalvelun 
kieliversiot tulossa

Ruotsinkielinen ja englanninkielinen verkkoalusta-versiot 
julkaistaan syyskuun alussa.
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Klikkaa Tähtiseura -
verkkopalvelussa ”Auditointien 
yhteenveto” –otsikkolinkkiä

Koontinäkymä kaikkien lajisi tai 
aluejärjestösi auditoitujen seurojen 
laatutekijöiden arvioinneista

Vinkki! Ota esim. kuukausittain 
kuvakaappaus näkymistä, jotta voit 
tehdä seurantaa.

Näkyy vain seurakehittäjälle

Koontinäkymä seurakehittäjälle
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Vuositsekki

Tulossa tämän vuoden puolella:

Auditointien välivuosina seura pystyy tarkastelemaan omien 
kehityskohteiden etenemistä Tähtiseura-verkkopalvelussa.

Seura saa itselleen muistutuksen vuoden ja kahden vuoden kuluttua 
auditoinnista. Muistutus lähetetään vain seuralle!
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Auditointikoulutus

Seuraava auditointikoulutus pidetään to 12.9. klo 14-16.

Tule mukaan, jos et ole vielä käynyt koulutuksessa tai haluat 
kertausta!

Ensimmäiset n. 45min teoriaa, loput Tähtiseura-verkkopalvelun demoa

Ilmoittautumiset seurakehittäjä-verkoston nettisivujen kautta tästä
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


3.-4.10.2020 , paikkaX, 
pääkaupunkiseutu
Tapahtumapaikan julkinen 
kilpailutus käynnistyy syys-
lokakuussa 2019

Kilpailutukseen sisältyy kokoustiloja 
liittojen omaa ohjelmaa varten

Liittojen oman ohjelman 
vahvistukset pyydetään 
maaliskuuhun 2020 mennessä

Tähtiseura-päivät 2020
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KOULUTUS –
uutisia



Seurojen päätoimisten päivä

12.11.2019

Scandic Aviacongress, Vantaa

Hinta 80 € / osallistuja sisältää ohjelman, lounaan ja 
kahvitarjoilut

https://www.lyyti.fi/reg/Seurojen_paatoimisten_paiva_7187
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https://www.lyyti.fi/reg/Seurojen_paatoimisten_paiva_7187


Webinaarien ohjelma:

• Suomisport digitaalisten seurapalvelujen esittely / Olympiakomitea

• Automatisoitu taloushallinto ja verkkokoulutus seuroille / Visma

• Seuran taloushallinnon kehittäminen ja maksuton kartoitus / Rantalainen

Seurawebinaarien ajankohdat ja linkit:

ti 17.9 klo 14-14.30 Liity Microsoft Teams -kokoukseen

to 19.9 klo 18-18.30 Liity Microsoft Teams -kokoukseen

ma 30.9 klo 18-18.30 Liity Microsoft Teams -kokoukseen

ke 2.10 klo 14-14.30 Liity Microsoft Teams -kokoukseen

Viidelläkymmenellä seuralla mahdollisuus maksuttomaan taloushallinnon 
konsultointiin!

Seurawebinaarit

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY0YWQ5YzQtNjU2MC00YTQ2LWI1NmItMDRkMWEyZTU1NTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245e3f472-6eec-415f-ba1b-48692ceec283%22%2c%22Oid%22%3a%2289dfff90-be9a-41df-9bf1-913ed72419ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQxNzFkMDgtZDRjMi00MjZmLThhMTUtYzAxZTA2ZjNmZGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245e3f472-6eec-415f-ba1b-48692ceec283%22%2c%22Oid%22%3a%2289dfff90-be9a-41df-9bf1-913ed72419ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdlODFiNDktZDAwNS00ODY2LTg5YTEtMDQzNzdmYWQwZDY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245e3f472-6eec-415f-ba1b-48692ceec283%22%2c%22Oid%22%3a%2289dfff90-be9a-41df-9bf1-913ed72419ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk0ZGExMTctZWU4Yy00NGJlLTkzMDAtNzE2NjhmOTgyMmZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245e3f472-6eec-415f-ba1b-48692ceec283%22%2c%22Oid%22%3a%2289dfff90-be9a-41df-9bf1-913ed72419ad%22%7d


Maksuttomia koulutuksia

Seura työnantajana 18.9. klo 18.-19.30 – kokeilukoulutus teamsillä livenä /

https://www.lyyti.fi/reg/Seurojen_tyonantajakoulutus_1969

Kouluttaja Rainer Anttila

Seura työnantajana löytyy myös verkkokoulutuksena samoin kuin Hyvän seuran 
hallinto  https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/seuran-hallinto-ja-johtaminen/
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https://www.lyyti.fi/reg/Seurojen_tyonantajakoulutus_1969
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/seuran-hallinto-ja-johtaminen/


LIIKETTÄ
VARAINHANKINTAAN
Koulutuskokonaisuus seuran varanhankinnan vauhdittamiseksi 



PALKITSEMIS –
uutisia



Vuoden lasten liikunnan Tähtiseura 
ja kannustuspalkinnot

• Kannustuspalkintojen ja Vuoden Tähtiseura -palkinnon hakuaika 
päättyy 30.9.2019. 

• Kannustuspalkintojen luovutus seurojen tilaisuuksissa loka-
joulukuussa 

• Vuoden Tähtiseuran palkitseminen paikallisesti syksyn aikana 
Olympiakomitean toimesta yhdessä alueen kanssa. Vuoden 
Tähtiseura palkinto on 5000 € ja muut 14 kannustuspalkinnot 
ovat arvoltaan 1000  €.

• Palkinnon mahdollistaa Gasum



Fiksu-seurapalkinto
Palkinto  urheiluseuralle ympäristöä säästävästä fiksusta 
toimintatavasta. Esim. Toimivat kimppakyydit, liikkuen treeneihin, varustekierrätys, 
energiansäästö, kertakäyttökulttuurin hillitseminen, viestintä, jätteiden vähentäminen ja lajittelu, 
ympäristövastuulliset tapahtumat tai lähitoiminnan painottaminen.

Palkitaan 2000 euron Fiksu seura –palkinnolla.

Hakuaika päättyy 30.9.2019
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• Vuoden Urheiluseuran tulee olla kaikin tavoin hyvä seura.

• Tämän vuoden valinnassa teemana on ’Yhteisöllisyys’, miten seura 
rakentaa yhteisöllisyyttä. 

• Minkälaisia tilaisuuksia seura järjestää, jotka vahvistavat seuran 
yhteisöllisyyttä? Miten seura osallistaa seuran jäseniä seuran 
toimintaan? Miten seura on viestinyt yhteisöllisyydestä 
#seurasydän –kampanjassa? Minkälaisia ulkoisia ’merkkejä’ 
seuralla on käytössä yhteisöllisyyden vahvistamiseksi (logot,asut, 
viestintä …brändi)?

• Hakuaika 1.-25.10.2019 – ehdotukset tulevat lajiliitoilta ja aluejärjestöiltä

• Palkinnon 10.000 euroa lahjoittaa Alko, palkinto jaetaan Urheilugaalassa.

Vuoden Urheiluseura



SEURASYDÄN-
uutisia



Toivomme, että…

1. Postaat kuvan omaan somekanavaasi Seurasydän-
kehyksellä – lataa kehys täältä *

2. Tägäät tai merkitset Seurasydän-somekanavat 
@seurasydan

3. Haastat kaverit, seuran, kilpakumppanit, tutut tai 
tuntemattomat urheilijat

*Tai lähetä kuva tai kuvia meilillä liina-maija.rummukainen@olympiakomitea.fi
niin teemme sinulle valmiiksi.
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https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/LOGOT/Seurasyd%C3%A4n/
mailto:liina-maija.rummukainen@olympiakomitea.fi
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