
Ajankohtaiset
Seurakehittäjien syksyn tapaaminen 9.9.2020



Liittojen ja aluejärjestöjen edut Tähtiseuroille -
kartoitus

Kokoamme listan liittojen/alueiden mahdollisista eduista omille 
Tähtiseuroilleen
Kirjaa oman organisaatiosi edut Teamsistä löytyvään listaan 25.9. 
mennessä

Listaan tästä> (tai Olympiakomitean Teams > Tähtiseuratoiminta (seurakehittäjät)-tila > 
Yleinen-kanava > Tiedostot)

Jos et pääse Teamsiin, pyydä kutsu suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi

Tavoitteena myöhemmin viestiä eduista seuroille mm. Olympiakomitea.fi kautta.

Asiasta keskustellaan lisää seuraavilla Tähtiseurakahveilla 29.9.!
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https://teams.microsoft.com/l/file/a758eb2d-f3d1-474a-b259-01ff297296b8?tenantId=45e3f472-6eec-415f-ba1b-48692ceec283&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fsportti.sharepoint.com%2Fsites%2FAuditoinnit%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%2FLajien%20ja%20aluej%C3%A4rjest%C3%B6jen%20edut%20T%C3%A4htiseuroille.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fsportti.sharepoint.com%2Fsites%2FAuditoinnit&serviceName=teams&threadId=19:7c917cb26e0b498ba20189d3c8cd381b@thread.skype&messageId=-1&groupId=49196776-0b9b-4f70-8b5a-fb576626aa3a
mailto:suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi


Tulossa – Suomisport seurapalvelun teemaesittelyjä 
seurakehittäjille
Koulutusten tavoitteena on tehdä tutuksi Suomisport seurapalvelun 
toiminnallisuudet ja hyödyt sekä antaa eväitä niiden markkinointiin omille 
seuroillesi.

Aikataulut – tarjolla 2 vaihtoehtoista ajankohtaa/teema
1. Suomisport seurapalvelu (kokonaisuus) 8.9. Seurakehittäjien syksyn tapaaminen  tai 14.9. klo 13-14

2. Seuran jäsenyys ja jäsenluettelo 18.9. klo 10-11, 21.9. klo 13-14

3. Ryhmien ja tapahtuminen hallinta 25.9. klo 10-11, 28.9. klo 13-14

4. Seuran taloushallinto ja Suomisport 2.10. klo 10-11, 5.10. klo 13-14

Ilmoittautumiset seurakehittäverkoston nettisivun kautta>
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Vuoden Tähtiseura –palkinnot

Lasten ja nuorten Tähtiseura
- 14 x 1000 € ja 1 x 5000 €
- Palkinnot mahdollistaa Gasum

Aikuisten Tähtiseura
- 1 x 3000 €
- Palkinnon lahjoittaa Olympiakomitea

Aikataulu
- Hakuaika seuroille 1.-20.10.
- Alueiden käsittelyaika 21.-27.10.

Palkinnot jaetaan
- Seurojen omissa tilaisuuksissa tai aluegaaloissa. 

Sovitaan yhdessä palkittavan seuran kanssa, mikä on hyvä tilaisuus. 
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Fiksu seura –palkinto
Palkitaan seura, jolla on ympäristöä säästävä seura-arkea 

helpottava toimintamalli, esim. autoliikenteen vähentämiseksi, 
varusteiden käytön tehostamiseksi tai tapahtumien kertakäyttökulttuurin 

kampittamiseksi.

Paras palkitaan 2000 euron Fiksu seura -palkinnolla!

Hakuaika 1.-20.10.2020
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Vuoden Urheiluseura 2020
Vuoden Urheiluseura on kaikin tavoin hyvä seura.

Tämän Vuoden teemana on ’Innovatiivisuus’, mitä innovaatioita seura 
on kehittänyt omaan toimintaan.  Innovaatiot voivat olla isoja pieniä, 
rohkeita, uutta avaavia, koronan innoittamia….

Hakuaika 1.-20.10.2020

Palkinto 5000 €, palkinnon lahjoittaa ????

Jaetaan Urheilugaalassa tammikuussa 2021
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/aluetapaamiset/

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/aluetapaamiset/


Vastuullinen valmentaja –verkkokoulutus
Projektin eteneminen ja tavoiteaikataulu

Suunnittelu 1-2/2020
•Aineistoihin tutustuminen
•Viiteryhmien tapaamiset, mm. 
seurakehittäjien päivät

•Viitekehys ja rakenne sisällöstä

Sisältö 3-6/2020
•Sisällön käsikirjoitus
•Materiaalien kokoaminen ja 
tuottaminen

->  Sisällön sparraustilaisuudet lajien 
vastuuhenkilöiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa

Toteutus 5-9/2020
–> 9-12/2020
•Tekninen ja pedagoginen toteutus
• Materiaalien tuottaminen
•Sisällöt alustalle
•Testaus, pilotit, palautteet, korjaukset

Verkkokoulutus valmis
1.10.2020 -> 1.1.2021
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Alustan valinta

Viestintä ja markkinointi

Alustan 
valinta



Koulutusmahdollisuuksia seurakehittämisen tueksi

Järjestön palvelumuotoilu – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 
(ilmoittautuminen 25.9. mennessä)
Järjestöjohtaminen - johtamisen erikoisammattitutkinto 
(ilmoittautuminen 9.11. mennessä)
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https://www.rastorinst.fi/koulutus/jarjeston-palvelumuotoilu-allianssi-fingo-soste-olympiakomitea
https://www.rastorinst.fi/koulutus/jarjestojohtaminen-allianssi-fingo-soste-olympiakomitea


Seuratoiminnan kehittämistuki vuodelle 2021

OKM seuratuen hakuaika tänä syksynä
viikot 46- 51 (tarkemmat päivämäärät myöhemmin)

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten 
liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen 
organisoidun liikunnan kehittämiseen.
Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät 
paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään 
saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.
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Poikkeuksellisen kesän jälkeen seuratoiminta käynnistyy uudelleen
syksyllä. Yhteisöllisyys on yksi suomalaisen seuratoiminnan kantavista
voimista ja tänä vuonna ehkä tärkeämpää kuin koskaan. Seuroja on  
Suomessa tällä hetkellä yli 9000 – valinnanvaraa siis riittää! 
Liity seuraan – juuri sellaisena kuin olet!

#seurasydän #liityseuraan
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Uusia someaineistoja 
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Mika Noronen:
Urheiluseuran valmentajana haluan auttaa 
urheilijaa tavoittelemaan omia rajojaan ja 
kasvamaan ihmisenä. Parhaimmillaan seuratoiminta 
sytyttää elämänmittaisen intohimon liikuntaan ja 
urheiluun. #seurasydän #liityseuraan

Liina-Maija Rummukainen:
Kiteen Pallon matkassa olen saanut kokea urheilun 
tunnekirjoa ja iloa monessa eri roolissa: pienenä 
pesisleiriläisenä Toni Kohosen opissa, paikallislehden 
toimittajana kentän laidalla sekä Rantakentän 
katsomossa niin mestaruusjuhlissa kuin 
kaatosateessakin. #seurasydän #liityseuraan

Haastamme seurakehittäjät mukaan …

Haasta omat verkostosi mukaan
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#SEURAPAITAPÄIVÄ TIISTAINA 29.9.
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