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OHJEET
Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöönotto



Tietosuoja
Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana Suomisporttia, joka on urheiluyhteisön 
yhteinen digitaalinen palvelu.
Ottamalla palvelun käyttöön käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomisportin 
käyttäjäsitoumuksen ehtoja. 

Tähtiseura-verkkopalvelu on seuran kehittämiseen tarkoitettu työkalu. 
Kehittämistyön yhteydessä kirjatut seuran kehittämiseen liittyvät arvioinnit sekä 
muut tiedot ja aineistot tallentuvat Tähtiseura-verkkoalustan palvelimelle. Ne 
näkyvät seuran kehittämisympäristöön pääseville käyttäjille, seuran lajiliiton ja 
aluejärjestön seurakehittäjille ja auditoijille. Suomen Olympiakomitealla on 
näkyvyys kaikkiin tietoihin.
Seuran kehittämistyön sisältöjä ei luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan 
käyttää valtakunnalliseen, laji- tai aluekohtaiseen tilastointiin, raportointiin, 
kehitystyöhön ja tutkimukseen.
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https://info.suomisport.fi/wp-content/uploads/2019/11/12.11-malliseloste_kasittelytoimista__seuroille.pdf


Verkkopalvelua käytetään henkilökohtaisella Suomisport-tunnuksella, johon on liitetty käyttöoikeus seuran/lajijaoston omaan 
kehitysympäristöön. Seuralla voi olla useita käyttäjiä, jotka liitetään seuranne/lajijaostonne kehitysympäristöön.  

Huom. Jos edustatte monilajiseuraa, käyttöoikeudet myönnetään aina jaostokohtaiseen ympäristöön. Tähtiseura-ohjelmassa
kehittämistyötä tehdään lajijaostottain.

Toimi näin:

1. Muodostakaa kehittämistiimi ja valitkaa tiimille pääyhteyshenkilö. (esim. seuranne toiminnanjohtaja)

2. Pääyhteyshenkilö menee osoitteeseen www.tähtiseurat.fi ja klikkaa siellä painiketta ”Tähtiseura-
verkkopalvelu , josta pääsee verkkopalvelun etusivulle.

3. Pääyhteyshenkilö klikkaa verkkopalvelun etusivulta ”Hanki käyttöoikeudet”-painiketta, jolloin palvelu 
ohjaa omien tunnusten luontiin ja seuran omaan kehittämisympäristöön liittymiseen.

Palvelun käyttöönotto ja rekisteröityminen käyttäjäksi
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https://tahtiseura.suomisport.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/11/91434d8f-tahtiseura-verkkopalvelu_kayttooikeuksien-pyytaminen_ohje-kuvilla_paivitetty27.11.2019.pdf


4. Kun käyttöoikeudet on pyydetty:

Käyttöoikeuksien hyväksymispyyntö etenee käsittelyyn. Hyväksyntä voi mennä käsittelyyn seuranne/lajijaostonne 
omalle Suomisport-pääkäyttäjälle tai lajiliittoonne/Olympiakomiteaan mikäli teillä ei vielä ole omaa pääkäyttäjää.

Kun oikeudet on myönnetty, sähköpostiin tulee vahvistus, joka tulee hyväksyä. Tässä yhteydessä pitää myös luoda 
salasana.

Seurasta ensimmäisenä rekisteröitynyt henkilö toimii jatkossa ns. Pääkäyttäjänä ja hän voi hyväksyä muiden 
seurasta/lajijaostosta mukaan liittyvien henkilöiden käyttöoikeudet. Mikäli seuralla on jo aiemmin ollut Suomisport-
käytössä on mahdollista, että seuralla on jo olemassa oma pääkäyttäjä.

5. Kun pääyhteyshenkilön käyttöoikeudet on hyväksytty, voivat muut kehittämistiimin jäsenet pyytää omat 
käyttöoikeudet palveluun samalla tavoin kuten pääyhteyshenkilö on ne pyytänyt. Pyynnöt menevät seuran 
Suomisport-pääkäyttäjälle hyväksyttäväksi.

ks. Lisäohje, kuinka seuran pääkäyttäjä voi hyväksyä muiden käyttäjien käyttöoikeudet Suomisportissa.
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https://de268f2b-8a45-45eb-820d-76a81513261c.filesusr.com/ugd/7d9c8e_2a5cbaf6ff864847b5055627e645c5de.pdf


Sisäänkirjautuminen
Käyttäjä, jonka käyttöoikeudet ja tunnukset on kunnossa, pääsee jatkossa 
normaalisti sisään etusivun oikean yläkulman ”Kirjaudu sisään”-linkin kautta.

Käytä kirjautumiseen aina omia tunnuksiasi. Jos olet unohtanut salasanasi, voit käyttää ”Unohditko salasanasi?”-
toimintoa
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Tarvitsetko apua tai lisätietoja?

Verkkopalvelun tuki: tahtiseurat@olympiakomitea.fi

mailto:tahtiseurat@olympiakomitea.fi
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