
TÄHTISEURAKAHVIT

SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT 18.3.2021

• 5.11.2020



Tähtiseurapäivät 2021



Tähtiseurapäivät 2.-3.10.2021, Marina Congress
Center, Helsinki

• Tavoitteita:
• Luoda seuroille yhteinen valtakunnallinen tapaaminen, joka 

mahdollistaa verkostoitumisen
• Kehittää seuratoimijoiden osaamista
• Kasvattaa Tähtiseura-brändin tunnettuutta

• Kohderyhmä: 
• Seurojen hallinnollinen johto ja valmennusväki
• Kaikki seurat (eli myös muutkin kuin Tähtiseurat)

• Koronatilanne huomioidaan:
• Mikäli tilaisuutta ei voida järjestää paikan päällä, siirtyy tapahtuma 

webinaarimuotoon. OK tekee päätöksen kesäkuussa.

• Ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan kesäkuun puolivälissä



Ohjelmarunko

• klo 9.30 alkaen ilmoittautumispiste avoinna /kahvi + 
sämpylä-tarjoilu

• klo 10-13 lajipalavereita (lajit: xx, xx, xxx….)

• klo 13-14 lounas

• klo 14-18.30 Yhteinen seminaari
• klo 16-17 tauko (verkostoituminen, majoittuminen, 

kahvit)
• klo 17-18.30 yhteinen seminaari jatkuu

• klo 20- Illallinen ja palkitsemiset

• klo 9-12 rinnakkaissessiot 
• Tarjolla ohjelmaa/ideapajoja /a´30 min, joista 

osallistuja voi osallistua max 4.

• klo 12 kevyt lounas ja kotiinlähtö

LAUANTAI 2.10. SUNNUNTAI 3.10.



• Olympiakomitea tarjoaa veloituksetta Tähtiseura-
ohjelmaan kuuluvalle lajiliitolle tilan ja ajan omalle 
lajikohtaiselle ohjelmalle (la 2.10. klo 10-13 välillä)

• Lajiliiton tulee päättää järjestääkö omaa ohjelmaa 
seuroilleen ja tehdä tilavaraus Olympiakomitealta 
15.5. mennessä.

• Lisätiedot ja varausohjeet tästä (Liite 1 ja Liite 2)>>

• Osallistujamaksu sisältää seminaariohjelman, tarjoilut 
sekä illallisen lauantaina.

• SEURAT
• Early bird hinnat 31.8.2021 asti 

Molemmat päivät 130€/ hlö 
Vain lauantai 95€/hlö
Vain sunnuntai 60€/ hlö

• Hinnat 1.9. alkaen (ilmoittautuminen päättyy 19.9.) 
Molemmat päivät 150€/ hlö 
Vain lauantai 115€/hlö
Vain sunnuntai 80€/ hlö

• SEURAKEHITTÄJÄT LIITOISTA JA ALUEILTA

• Molemmat päivät 80€/ hlö, Vain lauantai 60€/hlö, Vain sunnuntai 
20€/ hlö (Edellyttäen, että oman lajin/alueen seuroja mukana 
tapahtumassa)

• Majoitus ei sisälly hintaan. Scandic Marinan kiintiöhinnat 31.8. 
asti:  1hh: 108€ , 2hh: 118€

Lajiliiton oma ohjelma Tapahtuman hinnoittelu

https://sportti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/suvi_voutilainen_olympiakomitea_fi/ErFMHcsOLL5Eh2RA2ofp2S8BzDIm4YJIYaTGZmpAdnzOqQ?e=8ChbT4


IDEOINTI RYHMISSÄ

Ideoikaa ohjelmasisältöä yhteiseen seminaariin, 
rinnakkaissessioihin ja omaan lajikohtaiseen 
ohjelmaan.

Kirjaukset Jamboardiin

https://jamboard.google.com/d/1HsEuTCu_UieQdSsXyV7LsE2Ln0x_EJZrrRPBsj2EtA4/edit?usp=sharing


Muut ajankohtaiset 



Infokirje lajiliittojen hallituksille ja 
toiminnanjohtajille
• Aihe seuratoiminnan kehittäminen

• Miten seuratoiminnan kehittäminen mukana lajiliiton strategiassa / toimintasuunnitelmassa
• Tähtiseuratilanne lajissa - Tähtiseurapalvelut lajiliitoille
• Tähtiseurapäivät - mahdollinen kutsu puheenjohtajille & toiminnanjohtajille – kutsujana OK:n pj Jan 

Vapaavuori
• Suomisport – digitaalinen työkalu seuroille

Mukana Tähtiseura -slidet & video!



Tähtiseura-verkkopalvelun ajankohtaiset
• Verkkopalvelun sisälle lisätty seurakäyttäjille suunnattu ”Tuki-

widget”.
• Käyttäjä voi hakea vastauksia useimmiten kysyttyihin kysymyksiin.
• Widgetin kautta voi myös suoraan laittaa viestiä Suomisportin 

asiakastukeen.

• Palvelun käyttöönotto (uusi suositus)
• Seurat voivat jatkossa ottaa Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöön 

samaa reittiä kuten Suomisport Seurapalvelu otetaan käyttöön. 
• https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/kayttoonotto/
• Kehittämisen työkalujen käyttäminen Suomisport Seurapalvelussa ei 

edellytä seuralta maksupalvelun aktivointia.

• Toistaiseksi myös vanha käyttöönottotapa eli oikeuksien 
pyytäminen Tähtiseura-verkkopalvelun omalta etusivulta on yhä 
käytössä. 

• Suomisportin asiakaspalvelu vastaa kaikista seurojen 
käyttäjähallintaan/tunnuksiin/käyttöönottoon liittyvistä 
kysymyksistä suomisport@olympiakomitea.fi

https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/kayttoonotto/


SAVE THE DATE
SEURATOIMINNAN TILANNEKUVA 9.4. 
KLO 11-12

ENSIMMÄINEN JÄSENJÄRJESTÖILLE JA 
MEDIALLE SUUNNATTU 
SEURATOIMINNAN AJANKOHTAISIIN 
TEEMOIHIN PUREUTUVA TILANNEKUVA



Työehtosopimuskoulutus seuroille

• Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on sovittu Urheiluseuroja 
koskevasta liityntäpöytäkirjasta Urheilujärjestöjen työehtosopimukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
PALTA ry:n jäsenenä olevat urheiluseurat voivat halutessaan erikseen siihen liittymällä alkaa noudattamaan ko. 
liityntäpöytäkirjaa

• Olympiakomitea järjestää yhdessä Paltan kanssa kaksi työehtosopimuskoulutusta urheiluseuroille. Kouluttajana 
toimii Paltan Terhi Salonpää. Molemmat koulutukset ovat sisällöltään samanlaisia.

• seurat, jotka hyödyntävät jo urheilun työehtosopimusta: 31.3 klo 9-11 Liity kokoukseen napsauttamalla 
tätä

• seuroille, jotka vasta pohtivat työehtosopimuksen hyödyntämistä tai ovat siitä muuten vain kiinnostuneet: 
8.4 klo 14-16 Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzliY2YxZWUtOWQyMS00NTI5LWEzNWEtOWM0M2RlYmY4YTFl%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_ODNjMWExYmUtODViMy00MzEyLWE2MmMtNmNkNGI0MzZiZDAy%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


Seuroille tulossa kevään aikana 
haku "Nuorten kesätyötukeen” 
liikunnan aluejärjestöjen kautta

Laura Härkönen Keski-Suomen Liikunnan seurakehittäjä laura.harkonen@kesli.fi



Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) 
on avannut avustushaun nuorten 

kesätyöllistämistä varten
• Avustuksilla tullaan tukemaan nuorten harrastus- ja kesätoiminnan 

lisäämisestä ja kehittämisestä aiheutuvia palkkakuluja. 

• Avustusta voivat hakea tässä vaiheessa vain liikunnan aluejärjestöt, ja 
ne toimivat kesätyötuen välittäjinä. 

• Seurahaku toteutuu huhtikuussa 2021, tällä hetkellä kartoitetaan 
kunkin alueen seurojen tarpeita ja mahdollisuuksia nuorten 
kesätyöllistämisessä.



• Tuella rahoitetaan nuorten liikuntatoimintaa järjestävien 
tahojen kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista 1.5.-
30.9.2021. 

• Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat.

Aluejärjestöt ovat linjanneet seuraavasti, liittyen opetus- ja 
kulttuuriministeriön ohjeisiin:
• Lähtökohta on, että työllistetään nuori kahdeksi viikoksi á 5-6 

tuntia/työpäivä
• Palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut
• Samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä 

tuella



Seurojen kannattaa nyt seurata 
lähimmän aluejärjestönsä tiedotusta!



Aluejärjestöt toimivat maakunnittain kattaen koko 
Suomen

Liikunnan aluejärjestöjä on Suomessa 15

Jokainen aluejärjestö on oma yhdistyksensä 

Aluejärjestöt toimivat tiiviinä verkostona

Liikunnan aluejärjestöt toimivat tyypillisesti yhden maakunnan alueella

Kahden maakunnan alueita ovat:
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu, 

Satakunta ja Varsinais-Suomi 
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, 

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa
Hämeen Liikunta ja Urheilu, 

Kanta-Häme ja Pirkanmaa

Kaikki aluejärjestöt löytyvät osoitteesta https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/


Vuosikello
verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet

• 13.4. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 22.4. klo 14-16 Auditointikoulutus (z)

• 18.5. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 15.6. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 24.8. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 1.-2.9. Seurakehittäjien syksyn tapaaminen (z)

• 2.-3.10 Tähtiseurapäivät, Helsinki

• 19.10 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 16.11 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 14.12 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

Ilmoittautumislinkit ja esitysmateriaalit 
löytyvät verkoston nettisivuilta>>>

z= osallistuminen Zoomilla mahdollista.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Kiitos!

Seurakehittäjien verkosto
nettisivut (materiaalit)>

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

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/
https://www.facebook.com/groups/185075972016852/?ref=bookmarks
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