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Vuoden Urheiluseura –ehdokkaat ovat

Lahden Suunnistajat –37
Lahjan Tytöt (voimistelu, Turku)
Pallo-Iirot (jalkapallo, Rauma)
Teemana on yhteisöllisyys

Vuoden Urheiluseuran valitsee Urheilugaalan raati ja valittu seura 
julkaistaan 16.1.2020 Urheilugaalassa. Vuoden Urheiluseura palkitaan 
Uno-pokaalilla ja 10.000 euron stipendillä, jonka lahjoittaa Alko.
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Vuoden Vapaaehtoinen #kiitosseuratoimija

Vuoden Vapaaehtoiseksi valittiin
Erkki Tikka, Ski Jyväskylä

https://www.instagram.com/p/B5A8LUwpVTC/

#kiitosseurakehittäjät - kiitos !
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Fiksu-seura palkinto
Vuoden Fiksu-seura palkinnon sai Golden Spirit
Palkinto luovutetaan esimerkillisestä kestävän kehityksen työstä
Palkinto summa on 2000 euroa.
Palkinto luovutettiin 14.12. Cheerleadingin SM-kisoissa Helsingissä

18.12.2019 4



Kysely seurakehittäjille Tähtiseura-ohjelmasta

Kihu tekee Tähtiseura-ohjelman starttivaiheesta arvioinnin
Seurakehittäjille on lähetetty kysely ja tarkemmat lisätiedot 
sähköpostitse 3.12.2019 
Voit vastata kaikille seurakehittäjille suunnattuun kyselyyn 23.12. 
mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/E9A76E3133B36ABF
Myös seuroille menossa oma kysely joulu-tammikuussa.

Arviointi valmistuu maalis-huhtikuussa 2020.
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Palautekyselyissä uudistuksia – valmiina tammikuussa

Lasten ja nuorten kyselyyn tullut kysymys kiusaamisesta
Nuorten kyselyyn tullut kysymys, onko nuori kokenut epäasiallista 
käytöstä valmentajien tai muiden aikuisten toimesta
Vanhemmilta kysytään, onko lasta kiusattu seuran tilaisuuksissa

Oman seuran analyysi ja seuratoimijoiden kysely yhdistyvät.  Kyselyn 
jaottelussa sama ryhmittely kuin Tähtiseura laatutekijöissä.  Toimii 
hyvin yksinään, mutta esim. ennen auditointia voi lähettää kyselyn 
seuran toimijoille (valmentajat, huoltajat, luottamushlöt, 
päätoimisille…..)
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Aikuisliikkujien palautekyselyn tuloksia lajeittain

Seuratoiminnan palautekyselyiden aikuisliikkujien kyselystä on otettu 
ulos lajikohtaiset raportit.

Vastaukset ajalta 12/2017 – 11/2019

Tutustu raportteihin tästä>

Seurat voivat tilata maksuttomia kyselyitä (lapset, nuoret, vanhemmat, seuratoimijat, aikuiset, 
Oman seuran analyysi) täältä>
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https://sportti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/suvi_voutilainen_olympiakomitea_fi/EgTs7e5gjOVHjRmsuesUhFMBV0DqH-78TmK-HSjH1UGkuw?e=JOXOf8
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen-ja-hallinto/hallinto-ja-kehittaminen/tyokaluja-seuran-kehittamiseen/


Kevään auditointikoulutukset (Zoom/Sporttitalo)

To 13.2. klo 14-16 
Ma 16.3. klo 17-19
To 23.4. klo 14-16

Ilmoittautumislinkit seurakehittäjien nettisivuilla>
Välitä tietoa myös mahdollisille oto-auditoijillenne!
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Kevään tukiklinikat seuroille

Tähtiseura-verkkopalvelun tukiklinikat seuroille (Zoom):
15.1.2020 klo 15-16

13.2.2020 klo 17-18

16.3.2020 klo 15-16

23.4.2020 klo 17-18

Lisätietoja/ilmoittautuminen: 
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-
laatuohjelma/tilaisuudet/
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Sekeakatemian tilaisuuksia 2020
20.-22.1.2020 Opintomatka Hollantiin (Intensiivi)

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

4.3. (klo 9-16) ja 12.3. (klo 12-16, z) WORKSHOP 3: Dialogisuus

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

24.3., 16.4., 5.5. ja 25.5. klo 12-15 WORKSHOP: Aikuisliikunnan tuotteistamisen työpajasarja

28.5. (klo 12-15) TAI 4.6. (klo 9-12) WORKSHOP 4: Tähtiseurojen kehittämisprosessi

8.-10.9.2020 Alueiden ja lajien seurakehittäjien tapaaminen & Sekeakatemia: SEMINAARI 3: 
Muutosvoimien tunnistaminen ja niiden mahdollisuudet (z?)

3.-4.10.2020 Tähtiseura-päivät

3.12.2020 Sekeakatemia: OPPIMISPÄIVÄ (z)

Ryhmä coaching jatkuu syyskuun loppuun saakka (Intensiivi)
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Kaikki 
seurakehittäjät 

tervetuloa 
mukaan 

tilaisuuksiin!



Sekeakatemian oppimistavoitteet

Saavutettu osaaminen/läpileikkaavat teemat, joista mahdollisuus 
saada digitaalisia osaamismerkkejä

Oman työn ja itsensä johtaminen
Oppimistavoitteet julkaistu Teamsissa ja käyty läpi 2.10. seminaarissa

Seurojen kehittäminen

Oman organisaation kehittäminen
Seurakehittäjien verkoston kehittäminen
Uuden tiedon hankinta ja digitaalisuuden hyödyntäminen
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Sekeakatemian oppimistavoitteet - Uuden tiedon 
hankinta ja digitaalisuuden hyödyntäminen

Tunnistaa missä omassa työssä sekä seurojen työssä voi hyödyntää 
digitaalisia välineitä 
Kehittää omaa osaamistaan ottaakseen käyttöön sopivia digitaalisia 
välineitä
Osaa auttaa seuraa ottamaan käyttöön Tähtiseurapalvelun ja 
Suomisportin
Tunnistaa mitä uutta tietoa/osaamista tarvitsee ja mistä sitä hankkii 
(esim. eri verkostot). 

Yhteisinä valintoina: johtaminen, jäsenmäärän kasvu, ammattimaisuus, muutos
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Tilaisuuksien vuosikello
kokonaisuudessaan
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Vuosikello 2020 - kevät
20.-22.1.2020 Sekeakatemia /intensiivi: Opintomatka Hollantiin
29.1.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z) HUOM! MUUTTUNUT PÄIVÄ

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

13.2. Auditointikoulutus (z)

4.3. (klo 9-16) ja 12.3. (z)(klo 12-16) Sekeakatemia WORKSHOP 3: Dialogisuus
10.3. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

16.3. Auditointikoulutus (z)

1.-2.4. Sekeakatemia: SEMINAARI 2: Muutosprosessien johtaminen (2. osa) (z)
PERUTTU 7.4.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

23.4. Auditointikoulutus (z)

12.5. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

28.5. (klo 12-15) TAI 4.6. (klo 9-12) WORKSHOP 4: Tähtiseurojen kehittämisprosessi
16.6. Seuratoiminnan aamukahvit (z)
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Vuosikello 2020 - syksy

11.8.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

8.-10.9.2020 Alueiden ja lajien seurakehittäjien tapaaminen & Sekeakatemia: 
SEMINAARI 3: Muutosvoimien tunnistaminen ja niiden mahdollisuudet (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) 
15.12.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z) /joululounas
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Seurakehittäjien verkosto
nettisivut (materiaalit)>

FB-ryhmä: Tähtiseket 
Microsoft Teams pyydä kutsu suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/
https://www.facebook.com/groups/185075972016852/?ref=bookmarks


Vuositsekki
sparraus

18.12.2019 17



Vuositsekki Tähtiseuran polulla

1. Innostumme seuran kehittämisestä
Tiimin kokoaminen
Ilmoittautuminen mukaan

2. Tahdomme toimia laadukkaasti
Toimintaa kehitetään laatutekijöiden mukaisesti
Hyödynnetään työkaluja
Seura auditoidaan Tähtiseuraksi

Uudelleenauditointi kolmen vuoden välein
Vuositsekki välivuosina – toimii itsenäisesti tai ohjaa 3. vaiheeseen seuran kiinnostuksen mukaan

3. Osaamme kehittää seuraa paremmaksi (vapaavalintainen mahdollisuus seuralle)
Toimintaa johdetaan ja kehitetään strategisella otteella
Tuotetaan arvoa jäsenille ja vaikutuksia yhteiskuntaan yhdessä verkoston kanssa
Tuloksellisuutta seurataan ja vaikuttavuutta arvioidaan  
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Antaa seuralle työkalu pysähtyä tarkastelemaan tilannetta auditointien välillä

Edistää kehitystyötä

Tehdä seuran työtä näkyväksi

Seura voi tehdä sen itsenäisesti tai seurakehittäjän kanssa

Vuositsekki on vapaaehtoinen
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Vuositsekki lähtee auditoinnin yhteenvedosta 
Auditoinnin yhteenveto muodostuu kolmesta osasta:

1. Visuaalinen yleiskatsaus seuran toiminnan tasosta ”piirakat” - auditoijan 
antamat arviot pohjana.

2. Seuran kirjaamat teemakohtaiset kehittämiskohteet nousevat näkyville 
yhteenvetoon. 

3. Auditoijan tekemä yhteenvetoraportti
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Vuositsekki, osa 1. ”Missä seurassa mennään”

Miltä auditoinnin yhteenveto näyttää?

Millaista pienkehitystä saatiin heti aikaan?

Katse seuraavaan vuoteen ja menneeseen vuoteen

Merkittävimmät asiat 1 vuosi taakse ja eteenpäin (mm. onko menossa tavallinen vai 
tavallisuudesta poikkeava vuosi?)

Seuran voimavarat

Pystytäänkö tekemään kehittämistä vai kuluuko aika arjen pyörittämiseen ja ajankohtaisten 
ongelmien ratkaisuun tai riittääkö aika edes siihen? Mitä arkeen kuuluu?
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Vuositsekki osa 2. ”Seuran kehittämiskohteet”
päänäkymä                                                     hallintanäkymä

18.12.2019 22



Vuositsekki, osa 2. ”Seuran kehittämiskohteet”
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Näkymään sisäänmeno esim. yläbannerista, näkymä aina auki seuralle 
Visuaalisuus, palkitsevuus ja käytön helppous sekä intuitiivisuus tärkeää

Kehityskohteiden muokkaus ja priorisointi
Auditointilomakkeen kehityskohteet nousevat esille automaattisesti 
Kehityskohteiden vapaa lisääminen, poistaminen ja priorisointi esim. vuosille 1, 2 ja 3 sekä vuosien sisäinen priorisointimahdollisuus 
Yleinen joustavuus kohteiden hallinnassa (päivittäminen milloin vaan, määrä, sisältö, tekstin muokkaus, priorisointiin liittyvät piilotus, 
esille nostaminen, valikointi, omat muistiinpanot jne.) tärkeää
Toimijoiden osallistaminen eli merkitseminen vastuuhenkilöiksi ja viestiminen vastuuhenkilöistä ulospäin

Kehityskortin hyödyntäminen
Ehdotus, että sisältää: suunnitelmakortin, liitetiedostomahdollisuuden, kehityskohteiden statuksen (esim. valmis = naurava naama, työ 
käynnissä = lapio, ei vielä aloitettu = nukkuva, luovuttu kehittämisestä = rasti, kehittämiskohde on muuttunut = u-käännös)
Kysymys mihin työtä rajataan ja ohjataan esim. Trelloon tai Planneriin?

Tukityökalut kehitystoimenpiteen edistämiseen
Tiedon kertyminen ja työn etenemisen seuranta (tämän osuuden ajatus on aika auki)

Snapshotit vuosittain ja muina seuralle tarpeellisina ajankohtina
Vuositsekkien dokumentoinnin tallentaminen, vertailtavuus ja hyödyntäminen seuraavassa auditoinnissa
Seurakehittäjällä/tähtiseura-adminilla katseluoikeus näkymään (samoin OK:n adminilla)

Notifikaatiot toiminnan tueksi
Esim. 1 kk auditoinnin jälkeen positiivinen notifikaatio, onko Tähtiseuratiimiläiset käyneet priorisoimassa kehitystoimet?



Kehitystoimenpiteen suunnitelma vuositsekin tukena
Kehitystoimenpide 1

Miksi tämä tehdään: miten 
kehittämistoimenpide vie kohti seuran 
pitkän tähtäyksen tavoitetta 

Kuvaile tilanne kun kehitettävä asia on 
saatu valmiiksi, miltä onnistuminen 
näyttää/mikä on konkreettisesti 
muuttunut? 

Poikien aloitteleva kilparyhmä toiminnassa

Miten tämä tehdään: mitä tehtäviä pitää 
tehdä ja mitä pitää tuottaa, jotta projekti 
saadaan valmiiksi? Keitä tekemiseen liittyy? 

Valmentajien rekrytointi, mistä valmentajaresurssit löytyvät – keskustelu hallituksessa, 
suunnitelman tekeminen, määrittelytyö kenelle kilparyhmä on tarkoitetu

Toteutus alkaa ja päättyy NYT-syksy 2020

Vastuuhenkilö on Heini, hallituksen jäsen

Toimenpiteen vaatimat resurssit ovat Työryhmä, valmentajat, salivuorot (yhteistyö kaupungin kanssa)

Näin arvioimme etenemistä ja onnistumista 
sekä teemme korjauksia:

Missä olemme nyt?
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Suunnitelman vaiheistamisen pohja vuositsekin tukena

Milloin Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Vaihe 5

Tehtävät

Tuotokset/Mistä 
tiedän että 
onnistuin

Riskit

Ketkä mukana

Arviointi
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Kiitos sparrauksesta!
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