
Tähtiseurakahvit

Lokakuu 2019



#Seurasydän #mahtavakiitos #hyväme

Seurasydän-kampanja on saanut huippu hyvän aloituksen!
#seurasydän n. 7 000 julkaisua ja #seurapaitapäivä n. 5 600 julkaisua 
syyskuussa
#Seurapaitapäivä: Twitterissä 2,53 miljoonaa tavoitettua henkilöä, 

Facebookissa 1,27 miljoonaa tavoitettua henkilöä; media (tv, radio, 
printti) 5,6 miljoonaa henkilöä

#Seurasydän jatkuu...
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Vapaaehtoisten kiittäminen #seurasydän

Vapaaehtoisten kiittäminen on #seurasydän teemana marraskuussa ja 5.12 vietetään 
vapaaehtoisten päivää. 

Tavoitteena on kannustaa ihmisiä kiittämään seurojen vapaaehtoisia ja tehdä vapaaehtoisten 
tekoja näkyväksi. 

Kenellä vapaaehtoisella sykkii suuri seurasydän? On aika kiittää tuhansia vapaaehtoisia, jotka 
mahdollistavat suomalaisen seuratoiminnan. Kiitä vapaaehtoista somessa #seurasydän. 
Olympiakomitea palkitsee OP:n kanssa vuoden vapaaehtoinen, joka saa seuralleen 3000 €:n 
seurastipendin. 

Aikataulu: 

28.10. lajeille infoa, tiedote ja vapaaehtoisten kiittämisen video -> jaa seuroille pyyntö kiittää 
vapaaehtoisia #seurasydän somessa.

1.11. lanseeraus Olympiakomitean kanavissa 

Kiitettyjen joukosta valitaan vuoden vapaaehtoinen 1.12. mennessä 

5.12. Vapaaehtoisten päivänä palkinnon luovutus ja nostetaan mediassa urheilun 
vapaaehtoisteema esille.
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Vuoden Urheiluseuraa voivat ehdottaa Olympiakomitean jäsenjärjestöt sekä liikunnan 
aluejärjestöt. Vuoden Urheiluseura palkitaan Alko Oy:n lahjoittamalla 10.000 euron 
stipendillä Urheilugaalassa 17.1.2019.

VALINNAN KRITEERIT
Vuoden Urheiluseuran tulee olla kaikin tavoin hyvä seura. Vuosittain 
Vuoden Urheiluseura valinnassa on teema, jota painotetaan 
valinnassa. Tämän vuoden valinnassa teemana on ’Yhteisöllisyys’, 
miten seura rakentaa yhteisöllisyyttä.
1. Minkälaisia yhteisöllisyyttä vahvistavia tilaisuuksia seura 

järjestää?
2. Miten seura osallistaa seuran jäseniä seuran toimintaan?
3. Miten seura on viestinyt yhteisöllisyydestä #seurasydän –

kampanjassa?
4. Minkälaisia ulkoisia ’merkkejä’ seuralla on käytössä 

yhteisöllisyyden vahvistamiseksi (logot,asut, viestintä …brändi)?
5. Miten seuran jäsenet arki

TEE EHDOTUS VIIMEISTÄÄN 25.10.2019!

Ehdota vuoden Urheiluseuraa



Päätoimisten päivä 12.11. –levitä sanaa!

12.11.2019 klo 9.30-17.00, Scandic Aviacongress, Vantaa
Osallistumismaksu 80€/hlö
Ohjelma ja uutisjuttu: 

https://www.olympiakomitea.fi/2019/10/04/seurojen-paatoimiset-
kohtaavat%e2%80%af12-11-2019-tule-
mukaan%e2%80%af%e2%80%af/

Välitä eteenpäin omille seuroillesi ja osallistu myös itsekin 
Ilmoittautuminen päättyy ma 28.10.
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Seuratuen haku vuodelle 2020

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten 
liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun 
liikunnan kehittämiseen.

Hakuaika 12.11.-10.12.2019

Haku tapahtuu Suomisportissa - Suomisporttiin tehdään ohjevideo 
kirjautumisesta.

Jaettava summa X,X miljoonaa euroa.
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Oppimiskirjasto - kaikille 
seurakehittäjille.
Sekeakatemia- intensiivi- ja medium 
osallistujille.
Alueseket – alueiden seurakehittäjien 
sisäinen

Tähtiseura-auditoinnit –
Seurakehittäjille ja Tähtiseura-
auditointeja tekeville (avautuu 15.10.)

Jos et ole vielä mukana ja haluat käyttäjäksi, ota 
yhteys: suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi

Microsoft Teams ryhmätyö- ja keskustelutilat 
seurakehittäjille – liity mukaan yhteiseen keskusteluun!
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Muista käydä tarkistamassa 
omien seurojesi tilanteet 
verkkopalvelussa

Tulevat ja myöhässä olevat 
auditoinnit
Uudet ”Matkalla Tähtiseuraksi” -
seurat

Muistutus: Tsekkaa Tähtiseura –verkkopalvelun 
arviointinäkymä
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Jättimerkkien tilaukset

Jättimerkkien toimitusajat ovat pidentyneet 
– varaa toimitukseen jatkossa vähintään 2 
viikkoa.
Olympiakomitea tarjoaa uuden Tähtimerkin 
saavalle seuralle jättimerkki -somisteen 
veloituksetta.

jos seura haluaa ylimääräisen kappaleen on hinta 
100€ /kpl.

Tilaukset suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi

Muista myös tulostettavat diplomipohjat>
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Tulevia tilaisuuksia Seurakehittäjille

4.11. klo 13-15 KLINIKKA: Yhdistystoiminnan perusteet. Ilmoittautuminen>

Seura on yhdistys ja yhdistys koostuu jäsenistä. Käydään läpi yhdistystoiminnan 
perusteita. Rainer Anttila, Olympiakomitea.

14.11. klo 14-16 Auditointikoulutus. Ilmoittautuminen>
Tervetuloa uudet auditoijat ja kertausta tarvitsevat
Ensimmäiset 45 min teoriaa ja sen jälkeen Tähtiseura-verkkopalvelun 
käyttökoulutusta
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Vuosikello 2019 -2020 – Seuraavat tilaisuudet

9.10. Tähtiseura-tukiklinikka seuroille> (z)

15.10. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

4.11. Klinikka: Yhdistystoiminnan perusteet (z). Ilmoittautuminen>

6.11. Sekeakatemia: Workshop 1: Asiakaspolku seurakehittämisen työkaluna (z)

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

12.11. Päätoimisten päivä-seminaari, Scandic Aviacongress Vantaa (kohderyhmä: seurojen päätoimiset työntekijät)

14.11. klo 14-16 Auditointikoulutus (z). Ilmoittautuminen>

14.11. Tähtiseura-tukiklinikka seuroille>

19.11. Seuratoiminnan aamukahvit (z)  UUSI LISÄYS

17.12. Seuratoiminnan aamukahvit (z)/ joululounas

Z = mahdollisuus osallistua Zoomilla
* 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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Vuosikello 2020
20.-22.1.2020 Sekeakatemia /intensiivi: Opintomatka Hollantiin

29.1.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z) MUUTTUNUT PÄIVÄ

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

10.3.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

1.-2.4.2020 Sekeakatemia: SEMINAARI 2: Muutosprosessien johtaminen (2. osa) (z)

7.4.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

12.5.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

16.6.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

11.8.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

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

22.9.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

3.-4.10.2020 TÄHTISEURA-PÄIVÄT

20.10.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

17.11.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

3.12.2020 Sekeakatemia: OPPIMISPÄIVÄ (z) (ALUSTAVA)

15.12.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z) /joululounas 15.10.2019 13



Sekeakatemian Intensiivi-osallistujien ZOOM-kisa

3 aktiivisinta Zoom –käyttäjää syyskuussa:
Merja Markkanen, ringette ja kaukalopallo

Tiina Saulila, voimistelu

Jarno Tiainen, painonnosto

ONNITTELUT UPEASTA AKTIIVISUUDESTA! 

• Zoom –käsikirja on julkaistu Oppimiskirjasto Teamsiin. 
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Kokeilumahdollisuus Teams-”moderaattoriksi”

Haluatko kokeilla esim. viikon verran 
moderaattorina/tsempparina toimimista?

Miten tämä muuttaa verkoston vuorovaikutusta 
digi-alustalla
Miten kokemusta voi hyödyntää omien seurojen 
kanssa?
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Seurakehittäjien verkosto
nettisivut (materiaalit)>

FB-ryhmä: Tähtiseket 
Microsoft Teams pyydä kutsu suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi
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