
TÄHTISEURAKAHVIT

SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT 18.5.2021



Ajankohtaiset 



Lajikirjoa voi makustella somessa 
#unelmienliikuntapäivä



NUORI MIELI URHEILUSSA
KOHDERYHMÄ: 10–15-VUOTIAIDEN VALMENTAJAT 

Lisäksi tuotamme 
artikkeleita, blogitekstejä 
ja videoita mielen 
hyvinvoinnin tukemiseksi.

• Hankkeen tavoitteet:
• Lisätä valmentajien ymmärrystä 

mielenterveydestä, 
• Vahvistaa valmentajien mielenterveystaitoja ja 

kykyä hyödyntää niitä osana valmennusta,
• Tukea valmentajien kykyä kohdata haastavassa 

tilanteessa olevia nuoria.

• Mielenterveystaitojen lisäämiseksi
• kehitämme verkkokoulutukset (valmis 2/2022),
• viemme yhteistyössä lajiliittojen ja seurojen 

kanssa sisältöä heidän omiin koulutuksiin.

Ilmoittautuminen:
link.webropol.com/s/
nuorimieliurheilussa

Esittely ja työpaja lajeille 27.5. klo 10-12, Teams
• Tule hakemaan käytännön vinkkejä 

valmennustoimintaan ja keskustelemaan.

https://link.webropol.com/s/nuorimieliurheilussa


Tähtiseurapäivät 2.-3.10.2021 - lajiohjelma
• Liiton lajikohtaisen ohjelman ilmoittaminen ja tilavarauksen tekeminen päättynyt 15.5.

• Lisätiedot ja ohjeet lajeille täältä>>

• Lajeista omalla ohjelmallaan mukana: alppilajit, ampumaurheilu, cheerleading, golf, hiihto, 
jääkiekko, kamppailulajit, luistelu, melonta- ja soutu, ratsastus, ringette, salibandy, sukellus, 
taitoluistelu, tanssiurheilu, uinti, vammaisurheilu, voimistelu, yleisurheilu

• Olympiakomitean kautta voi edelleen tiedustella ja varata liiton omaan ohjelmaan esittelyitä mm:
• Suomisport Seurapalvelu
• Sporttilinssi
• Tähtiseura-ohjelman uusien viestintämateriaalit käyttöopastus Tähtiseuroille
• Nuori mieli urheilussa esittely ja työpaja (Mieli ry)

• Sisältää: Valmentajille suunnatun verkkokoulutuksen esittely, käytännön vinkkejä valmennustoimintaan, keskustelua. Kesto 1-1,5 h. 

• Yms…

• Olympiakomitea julkaisee yleisen ohjelman ja avaa ilmoittautumisen kesäkuun puolivälissä. Lajiliitto huolehtii itse 
oman ohjelmasisältönsä suunnittelusta ja viestinnästä seuroilleen oman aikataulunsa mukaisesti.

https://sportti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/suvi_voutilainen_olympiakomitea_fi/ErFMHcsOLL5Eh2RA2ofp2S8BzDIm4YJIYaTGZmpAdnzOqQ?e=NuZ56s


Seurojen Tähtiseura-tukiklinikat (Zoom)

• Vinkkaa eteenpäin omissa kanavissasi:
• https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurojen-

tukiklinikat/

• Tukiklinikoilla käydään läpi auditointiin valmistautumista sekä esitellään Suomisportin Tähtiseura-verkkopalvelun 
käyttöä käytännössä.

• Suunnattu sekä uudelleen auditointiin tuleville Tähtiseuroille että ”matkalla Tähtiseuraksi”-seuroille.

• Kevään klinikat:
• 20.5.2021 klo 17-18>
• 17.6.2021 klo 15-16>

• Syksyn klinikat:
• Aikataulu julkaistaan kesäkuussa. Konseptia uudistetaan.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/
https://www.suomisport.fi/events/3ad086ab-25b6-4e86-99af-7940dda28844
https://www.suomisport.fi/events/51bf8bc5-30fb-4b65-85db-8ffb7489bfc9


Vuosikello
verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet

• 15.6. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 24.8. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 26.8. Auditointikoulutus (z)

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

• 2.-3.10 Tähtiseurapäivät, Helsinki

• 19.10 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 4.11 Auditointikoulutus (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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