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Seuratoiminnan tietotyö



Seuratoiminnan tietotyön vahvistaminen 2020-2021

• Tunnistimme, että on hyvä momentum kehittää seuratoimintaan liittyvää tietotyötä, on tehty kaksi strategista 
valintaa: huippu-urheilu ja seuratoiminta. On tarve ja tahtotilaa vahvistaa tiedolla johtamista strategiakauden 2024 
aikana.

• Tunnistimme, että strategian seurantaan ja toiminnan sen suuntaiseen kehittämiseen tarvitaan tietoa sekä 
yksilötasolta että yhdistystasolta eri tietolähteistä.

• Seuratoiminnan tietopohjan on oltava kunnossa yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän tueksi.

• Tunnistimme, että seuratoiminnan tietoperustaa ja tuloksellisuuden seurantaa ei rakenneta hetkessä, työ vaatii 
päätöksentekoa ja resursseja, mutta myös konkreettisia tekoja on mahdollista lähteä tekemään heti.

• Päätimme, että minimissään lähdemme tekemään kaksi kertaa vuodessa esitettävää tilannekuvaa oman työn 
etenemisestä, parhaassa tapauksessa rakentamaan strategiakauden 2024 aikana seuratoiminnan tietoperustaa, 
luomaan ja toteuttamaan tiedolla johtamisen suunnitelmaa ja herättämään yhteiskunnallista keskustelua 
kiinnostavista ja ajankohtaisista seuratoiminnan ilmiöistä.



Seuratoiminnan tiedolla johtamisen teemat 2021

1. Seuratoiminnan tilannekuva jäsenjärjestöille ja medialle 2x/vuosi 
Vastaa tarpeeseen viestiä seuratoiminnasta, sen ajankohtaisista teemoista ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä lisätä 
Olympiakomitean tunnettuutta seuratoiminnan edistäjänä ja kertoa strategian 2024 toteutumisesta seuratoiminnan osalta. 
Mahdollisuutena, että tilannekuvasta syntyy Olympiakomitean fasilitoima alusta, johon mm. OKM, KIHU, Likes voivat liittyä.

2. Seuratoiminnan tutkijaverkoston koordinointi 2x/vuosi
Vastaa tarpeeseen vuorovaikuttaa seuratoiminnan tutkijoiden kanssa ja kesken sekä tuoda heitä yhteen. Mahdollisuutena win-win
näkökulma tutkimusten julkaisun osalta. 

3. Seurabarometrin selvitys- ja benchmarkkaustyö syksy 2021
Vastaa tarpeeseen saada tietoa seuratoiminnasta seuratoimijoilta itseltään, tavoitteena ymmärtää tiedon kautta seuratoiminnan 
nykytilaa ja saada työkaluja tulevaisuuksien ennakointiin.

4. Lisäksi seuratoiminnan tietotyön vahvistaminen osana yksikön toimintaa
Vastaa tarpeeseen seurata strategian toteutumista ja johtaa sekä kehittää toimintaa tietoperusteisesti.

TTS 2021:
Käynnistämme seuratoiminnan tiedolla johtamisen ja tuloksellisuuden seurannan. Määrittelemme mittarit, kokoamme ja 
arvioimme tietoa sekä varmistamme toiminnan tietoperusteisen kehittämisen yhdessä tutkimustyötä tekevien 
sidosryhmien kanssa. Koordinoimme kansallista seuratoiminnan tutkijaverkostoa. Ylläpidämme yhteistyötä 
kansainvälisten seuratoiminnan kehittäjien kanssa ja hyödynnämme sieltä hankittuja hyviä käytäntöjä. 
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Touko-kesäkuussa julkaistuja tutkimuksia/selvityksiä

• 27.5. julkaistiin Jyväskylän yliopiston koordinoima LIITU-tutkimus 2020 eli Nuorten liikuntakäyttäytyminen 
Suomessa – LIITU-tutkimuksen tuloksia 2020. Yleisesti LIITU-hankkeesta ja linkit julkaisuihin 
https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/liitu . 

• 1.6. julkaistiin LTS:n ja KIHU:n kokoama raportti, Liikunnan talous Suomessa vuonna 2018 -selvitys
https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/lts_selvityksia/liikunnan-talous-suomessa-vuonna-2018-raportti.pdf. 

• 16.6. julkaistiin OK:n selvitys Koronapandemian akuutit vaikutukset seurojen toimintaan ja talouteen. Juttu ja linkki 
julkaisuun: https://www.olympiakomitea.fi/2021/06/16/selvitys-koronapandemialla-laajat-vaikutukset-
urheiluseurojen-toimintaan-ja-talouteen/.

• 21.6. julkaistiin OKM:n toimesta Yleisseurojen tilanne ja tulevaisuus Suomessa – julkaisu. Juttu ja linkki julkaisuun: 
https://minedu.fi/-/selvitys-urheilun-yleisseurat-pysyvat-mukana-seuratoiminnan-kehityksessa .

• 23.6. julkaistiin KIHU:n toimesta 1) Urheilijakysely 2020: nuoret maajoukkueurheilijat, 2) Urheilijakysely 2020: 
aikuiset maajoukkueurheilijat. Juttu ja linkit julkaisuihin: https://kihu.fi/tk-toiminta/suomalainen-
maajoukkueurheilija-on-motivoitunut-ja-haluaa-panostaa-urhei-osalla-haasteita-taloudessa/. 

https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/liitu
https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/lts_selvityksia/liikunnan-talous-suomessa-vuonna-2018-raportti.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/2021/06/16/selvitys-koronapandemialla-laajat-vaikutukset-urheiluseurojen-toimintaan-ja-talouteen/
https://minedu.fi/-/selvitys-urheilun-yleisseurat-pysyvat-mukana-seuratoiminnan-kehityksessa
https://kihu.fi/tk-toiminta/suomalainen-maajoukkueurheilija-on-motivoitunut-ja-haluaa-panostaa-urhei-osalla-haasteita-taloudessa/


Keskeisiä julkaisuja seuratoimintaan liittyen

• Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat muutoksessa 
1986−2016

• Tähtiseura-ohjelman arviointi: Starttivaihe 2017-2019 
https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2020_p
us_thtiseurao_sel30_49609.pdf

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160926/okm25.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2020_pus_thtiseurao_sel30_49609.pdf


Käsitteiden määrittely osana tietotyötä
Tehtävä: Olympiakomitean 2024 strategian pääkäsitteiden määrittely (huippu-urheilu ja seuratoiminta) 

Käsitteen määrittelyn tarpeesta

• Käsitteiden määrittely auttaa, jos kommunikaation halutaan olevan tarkkaa ja merkityksellistä, mikä luo pohjan sille 
että asioita voidaan ymmärtää, ratkaista ja toteuttaa yhdessä, käsitteiden avulla voidaan tutustua myös asiaan 

• Käsitteet täytyy määritellä, jotta voidaan määrittää jonkin asian lähtötaso ja mitata sen edistymistä

Käytetty logiikka

• Mihin löytyy tutkimuksesta vahvoja käsitteen määrittelyjä, johon voi liittyä?

• Mihin joudumme tekemään valintaa, mitä määrittelyä käytämme?

• Mitä joudumme määrittelemään täysin itse?

• Miten muovaamme käsitteitä juuri oman strategiamme käyttötarkoitukseen?

Vastaavaa työtä tehty myös Tähtiseura-ohjelmasta ja seurakehittäjäverkoston työhön liittyen, esittelyssä 1.-2.9. 
Seurakehittäjien syksyn tapaamisessa. 
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Brand & Sponsor Tracker



BRAND & SPONSOR TRACKER
2021



Tutkimuksesta

• Jatkuva tutkimus  brändien, kampanjoiden ja 
sponsorointiyhteistyön vaikutusten seurantaan.

• Ottaa huomioon kaikki yhteistyöhön liittyvät 
viestinnän vaikutukset huomioarvoihin, 
tunnettuuteen sekä sponsoroinnin tehokkuuteen

• Tutkimuskausi: 1.3-31.7.2021

• Haastattelut tehdään Dynatan Internetpanelin 
kautta
(ent. Survey Sampling International/Esomar-
ohjeistus)

• Kuukausittainen otos vastaa sukupuolen, iän sekä 
asuinalueen osalta Suomen väestörakennetta 
pienoiskoossa (+18 vuotiaat)

Vastaajat N
Väestö 18+ 2 577
Naiset 1 311
Miehet 1 266
18-29 470
30-44 612
45-59 618
60+ 877
Lapsiperheet 593
Helsinki-Uusimaa 822
Etelä-Suomi 559
Länsi-Suomi 621
Pohjois- ja Itä-Suomi 575



Seuratoiminta
Q: Ota kantaa seuraaviin väittämiin

Väestö 18+

Maalis-heinäkuu 2021

N= 2577 Väestö 18+)



Seuratoiminta
Q: Oletko mukana jonkun urheiluseuran toiminnassa?

Maalis-heinäkuu 2021

N= 2557 (Väestö 18+)



Seuratoiminta
Q: Millä tavoin osallistut seuran toimintaan?
Jos jäsen

Maalis-heinäkuu 2021

N= 330



Vastaajat
Q: Kuinka monta alle 18 -vuotiasta lasta sinulla on? 

Maalis-heinäkuu 2021

23 % vastaajista

N= 2557 (Väestö 18+)



Seuratoiminta
Q: Onko vanhin lapsesi mukana 
jonkun urheiluseuran 
toiminnassa?

Maalis-heinäkuu 2021

Q: Onko toiseksi vanhin lapsesi 
mukana jonkun urheiluseuran 
toiminnassa?

N= 460 N= 193



Seuratoiminta
Q: Harrastaako lapsesi jotain liikuntaa omatoimisesti tai ohjatusti?
Jos perheessä lapsia

Maalis-heinäkuu 2021

N= 593



Seuratoiminta
Q: Mitä seuraavista urheiluseuratoiminta mielestäsi on?

Maalis-heinäkuu 2021

N= 2577



Seuratoiminta
Q: Mikä saisi/sai sinut tai perheenjäsenesi mukaan urheiluseuratoimintaan?

Maalis-heinäkuu 2021

N= 2577



Seuratoiminta
Q: Miksi et ole urheiluseuran jäsen?

Maalis-heinäkuu 2021

N= 1778



Seuratoiminta
Q: Miksi  lapsesi ei ole urheiluseuran jäsen? 

Maalis-heinäkuu 2021

N= 220



Olympiakomitean seuratoiminnan aamukahvit 
24.8.2021

Sanna Pusa, KIHU

Seurabarometrin 
esiselvitys

26



MISTÄ ON KYSE? 
• KIHU ja Olympiakomitea toteuttavat esiselvityksen Seurabarometrin 

käynnistämisestä Suomessa 

• Barometrit yleisesti = asenteet, näkemykset, ilmapiiri, ajankohtainen tilanne
• Useilla aloilla Suomessa omat barometrinsä (Esim. Järjestöbarometri, 

Taiteen ja kulttuurin barometri, Julkisten palvelujen barometri)
• Seurojen ääni julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon

• Esiselvityksen tarkoituksena edistää toteutuksen käynnistämistä Suomessa. 
Selvityksen pohjalta pystytään keskustelemaan konkreettisista 
käynnistystoimenpiteistä ja barometrin toteutuksesta

24.8.2021 27



Esiselvityksen toteutus
• Erilaisten barometrien benchmarkaus (kotimaiset + ulkomaiset)
• Seuratoiminnan sidosryhmien tarpeiden kartoitus

• Olympiakomitea, lajiliitot, aluejärjestöt
• Kunnat, OKM, muita?

• Keskeisten ratkaistavien asioiden kuvaus
• Yhteenvetona muutaman erilaisen vaihtoehtoisen toteutusmallin 

koostaminen 

Mikäli heti heräsi ajatuksia/ideoita ja haluat tuoda ne selvityksen 
tekijöiden tietoon, ole rohkeasti yhteydessä! sanna.pusa@kihu.fi

24.8.2021 28

mailto:Sanna.pusa@kihu.fi
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Tähtiseura-ohjelman tilanne



Määrät ja tavoitteet 2021

Tähtiseuroja on Suomessa jo 577, 45 eri lajissa! 

Lapset ja nuoret: 562 seuraa – 44 lajia

Aikuiset: 110 seuraa – 25 lajia

Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 lajia

• Tähtiseuroja yhteensä 600 (puuttuu 23)

• Tähtimerkkejä yhteensä 700 (puuttuu 10)

• Molempien tavoitteiden toteutuminen 
todennäköistä.

• Tähtiseura-verkkopalvelussa tällä hetkellä noin 16 ”Matkalla 
Tähtiseuraksi”-seuraa edennyt auditointivaiheeseen tai 
lähelle sitä.

• ”Matkalla Tähtiseuraksi” –seuroja/jaostoja verkkopalvelussa 
tällä hetkellä noin 220.

Tähtiseuroja nyt (1.8.2021)

Olympiakomitean tavoite 2021 loppuun mennessä

Matkalla Tähtiseuraksi- seuroja lajeittain 
lajit, joilla vähintään 3 Matkalla Tähtiseuraksi-seuraa. (18.8.2021)

Liitto

Tähtiseura-verkkopalvelussa 
potentiaaliset uudet seurat/jaostot 

Matkalla Tähtiseuraksi (arvio)

Suomen Jääkiekkoliitto 61
Suomen Voimisteluliitto 20
Suomen Tennisliitto ry 13
Suomen Taitoluisteluliitto ry 13
Suomen Hiihtoliitto ry 8
Suomen Urheiluliitto ry 8
Suomen Judoliitto 7
Suomen Tanssiurheiluliitto ry 7
Suomen Cheerleadingliitto ry 6
Suomen Pesäpalloliitto 6
Suomen Karateliitto ry 5
Suomen Lentopalloliitto ry 5
Suomen Suunnistusliitto 5
Suomen Taekwondoliitto ry 5
Suomen ITF Taekwon-Do ry 3
Suomen Koripalloliitto 3
Suomen Käsipalloliitto ry 3
Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry 3
Suomen Ringetteliitto ry 3
Suomen Uimaliitto 3
Suomen Triathlonliitto ry 3
Suomen frisbeegolfliitto ry 3



Tähtiseura-ohjelman tietolähteet ja seuranta

• Tähtiseura-rekisterissä on perus- ja yhteystietoja kaikista
seuroista, joilla on voimassa oleva Tähtimerkki. 
Monilajiseuroilla tieto on lajijaostokohtaista.

• Rekisterin tietoja käytetään Tähtiseurojen tietojen ja 
ohjelman tilanteen ylläpitoon, seurantaan sekä 
viestintätarkoituksiin (käyttäjäsopimus ja tietosuojaseloste)

• Tiedot kertyvät Tähtiseuroilta itseltään. 
• Kun seuralle myönnetään Tähtiseuratunnustus, seuran yhteyshenkilöä 

pyydetään täyttämään tiedot rekisteröitymislomakkeelle. Tieto 
tallentuu rekisteriin.

• Ylläpito/päivitys 
• Tietoja päivitetään mm. verkkopalvelun tai seurojen/seurakehittäjien 

ilmoituksien perusteella. 
• Jäsen- ja toimijamäärät päivitetään seurakyselyn kautta (kysely tehty 

toistaiseksi vain kerran 3/2021)
• Tähtiseurojen nimilista/määrät päivitetään ok:n nettisivuille kerran 

kuussa.

• Rekisterin sijainti: Tiedot tallennettu sähköisesti 
Olympiakomitean Lyyti ilmoittautumisjärjestelmään

• Suomisportin Tähtiseura-verkkopalvelu kerää tietoja niistä 
seuroista, jotka käyttävät palvelua toiminnan 
kehittämiseen ja Tähtiseura-auditointeihin.

• Poikkeus: jalkapallo- ja salibandyseurat eivät virallisesti käytä 
(=20 % Tähtiseuroista).

• Palvelussa kehittämistyön tiedot (mm. seuran itsearviointi) 
kerääntyvät kehityspolkukohtaisesti (lapset/nuoret, 
aikuiset, huippu-urheilu)

• Palvelua voivat käyttää ja tietoja tallentaa kaikki seurat. 
Palvelua käytetään lajijaostokohtaisesti (monilajiseurat).

• Tiedot kerääntyvät seuran käyttäjien toimesta sekä 
lajiliittojen/aluejärjestöjen auditoijien toimesta.

• Tähtiseuroilla auditointiväli 3 vuotta > tietoa kertyy/päivittyy 
palveluun Tähtiseuroista ainakin vähintään kerran kolmessa 
vuodessa.

Tähtiseura-rekisteri (Olympiakomitea) Tähtiseura-verkkopalvelu (Suomisport)

Olympiakomitea tekee säännöllistä seurantaa 
tietolähteiden pohjalta. 

https://www.lyyti.fi/att/031431Bb0b49C95dCd4/5B4c946f49909dBDBCb9045104D2E81A9655fC37


Tähtiseurojen jäsen- ja toimijamäärät

Tunnusluvut Tähtiseuroissa yhteensä Hlömäärä

Jäsenmäärä 308 361

Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten lukumäärä 191 913

Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien 
lukumäärä 20 415

Yli 18-vuotiaiden aikuisliikkujien määrä 78 658
Aikuisharrastajien ohjaajien ja valmentajien 
lukumäärä 4186

Päätoimisten työntekijöiden määrä (henkilön 
työaika yli 32h/viikko) 1197

Lähde: Olympiakomitea/Tähtiseurarekisteri 18.8.2021. 
Noin 20 Tähtiseuran tiedot puuttuvat.



havaintoja: Jäsenmäärät Tähtiseuroissa 
& ”yli 1000 jäsentä”- seurat 

jäsenmäärät hlö
Tähtiseurat 
(kpl)

osuus 
Tähtiseuroista %

Jäsenmäärä
yht. (hlö)

Jäsenmäärä 
seurakohtainen
keskiarvo (hlö)

0-100 47 8 % 3316 70,55
101-500 294 52 % 80459 273,67
501-1000 131 23 % 95444 728,58
yli 1000 78 14 % 124473 1595,8

yhteensä 303692 552,16
ei tiedossa noin 20 seuraa

Laji

Tähtiseurojen 
määrä jäsenmäärän 

keskiarvo

monilaji-
seurojen 
jaostoja

jalkapallo 27 1454 3
voimistelu 22 1700 3
salibandy 7 1351
uinti 7 1650
golf 6 2073
jääkiekko 3 1443 1
yleisurheilu 3 1800
purjehdus 2 1300
koripallo 1 1300
tennis 1 1800 1
yhteensä 79 8

Tähtiseurojen jäsenmäärät kokoluokittain Tähtiseurat, joissa on yli 1000 henkilöjäsentä

Lähde: Olympiakomitean Tähtiseurarekisteri 7.6.2021

Lähde: Olympiakomitean Tähtiseurarekisteri 16.6.2021

Potentiaalisia uusia yli 1000:n jäsenen Tähtiseuroja?
• On olemassa noin 70 yli 1000:n henkilöjäsenen 

erikoisseuraa, jotka eivät ole vielä Tähtiseuroja. (Lähde: 
Seuratietokanta (Kihu), Olympiakomitean Tähtiseurarekisteri)

• seurojen nimilista kootaan syksyn aikana



Kiitos!



Muut ajankohtaiset 



Tähtiseurapäivät siirtyvät
• Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Tähtiseurapäivät on siirretty vuodella eteenpäin.

• Uusi ajankohta: 8.-9.10.2022, Marina Congress Center

• 2.10.2021 seuroille Tähtiseurapäivä –webinaari.
• Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan syyskuun alkuun mennessä.
• OK kerää ilmoittautumiset lomakkeen kautta ja voi tarvittaessa luovuttaa ilmoittautumistietoja 

liitoille, jotka mahdollisesti järjestävät omaa lajikohtaista etäohjelmaa päivän aikana. (Liitto vastaa 
mahdollisesta omasta ohjelmastaan ja sen viestinnästä)



Suomisport Digikehittäjäkoulutus

• Koulutus on suunnattu Suomisporttia käyttävien lajiliittojen digihenkisille ja seurojen kanssa toimiville 
toimihenkilöille.

• Koulutuksen tavoite on vahvistaa liiton omaa digitaalista palveluosaamista. Koulutuksella tuetaan osallistujia 
oivaltamaan, miten Suomisportin digityökaluja hyödynnetään laajamittaisesti lajin seuratoiminnan tueksi.

• Tervetuloa mukaan lokakuussa alkavaan koulutukseen – lue lisää ja ilmoittaudu >>
Aikataulu:
• Osa 1: Mikä digitalisaatio ja miksi? Torstai 14.10. klo 12.30 - 15.00
• Osa 2: Työpaja ja käytännön harjoitus. Tiistai 26.10. klo 12.00 - 16.00
• Osa 3: Webinaarikokonaisuus Suomisportin digityökalut seuroille (lisätietoa koulutuksen alussa)

• Myös syyskuussa alkaa vastaava koulutus, ja siitä voi viestiä liiton muille seurojen tai digin kanssa työtä tekeville 
kollegoille – lue lisää >>

• Lisätietoja: riikka.lahti@olympiakomitea.fi

https://www.suomisport.fi/events/d408bd21-8064-40b7-80c1-e8287465dbc9
https://www.suomisport.fi/events/450ab18c-030d-497d-b6ce-10e664461c24


Malleja nuorten seuratoimintaan ja harrastamiseen

Nuorten Liike –webinaari 30.8.2021 klo 14-16
Ohjelma: 

Pidetään nuoret mukana toiminnassa, viitekehyksen esittely -

Nuorten toiminnan kehittämishankkeiden esimerkkejä (OKM seuratuki)

- Kuopion Reipas, nuorisokoordinaattori 

- Tanssi- ja voimisteluseura Illusion Vaajakoski, lapsuus ja nuoruusvaiheen harrastepolku

- Pakilan Veto, nuorten toiminnan monimuotoistaminen

- F.C. Kasiysi Espoo, harrastustoiminnan kehittämishanke 

Harrastamisen Suomen malli ja Liikunnan aluejärjestöt harrastamisen tukena 

Tilaisuus pidetään etänä Zoom –yhteydellä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille 30.8.

Ilmoittautuminen:  Suomisport

https://www.suomisport.fi/events/49240fe1-4856-4679-af52-0456de77912a


Syksyllä 2021 Seurasydän-kampanja kutsuu ihmiset 
takaisin urheiluseuratoimintaan

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/harrastaminen/kampanjat/seurasydan/

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/harrastaminen/kampanjat/seurasydan/
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TÄHTISEURAPÄIVÄ -webinaari 
kaikille seuroille 2.10.2021 klo 14-16.15

Seminaarin avaus - Urheiluseuratoiminnan merkitys yhteiskunnassa -
Jan Vapaavuori, Olympiakomitean puheenjohtaja

Olympiakomitea seuratoiminnan edistäjänä
Jaana Tulla, Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja

Miten seurat tavoittavat valitut kohderyhmät?
Asiakassegmentointi, Kaisa Vikkula, Suomen Voimisteluliiton puheenjohtaja

Tauko 

Yhteispeliä yritysten kanssa seuran ja yrityksen parhaaksi
Olli Aro, Mestiksen operatiivinen johtaja, Suomen Jääkiekkoliitto

Suomisportista tehoja seuratoimintaan
Carita Riutta Olympiakomitean Suomisport seurapalvelupäällikkö + 
haastattelussa seuraesimerkki

Webinaarin päätössanat 
Osallistujat voivat halutessaan osallistua zoomissa seminaariaiheiden ryhmä-
keskusteluihin (30 min ) Tähtiseurat, asiakassegmentointi, varainhankinta ja Suomisport

Ilmoittautuminen to 30.9. 
mennessä:

https://www.olympiakomitea.fi/tahtiseurapaiva-
webinaari

Osallistuminen on maksutonta.

https://www.olympiakomitea.fi/tahtiseurapaiva-webinaari


Seurojen Tähtiseura-tukiklinikat (Zoom)

• Vinkkaa eteenpäin omissa kanavissasi: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-
ohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/

• Tukiklinikat syksyllä: 
• UUSI: 1. Tähtiseura-ohjelman yleisesittely (kerran kuussa, kesto 1h) 
• 2. Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö ja auditointiin valmistautuminen (kerran kuussa, kesto 1 h)

• Yleisesittely on suunnattu erityisesti uusille, Tähtiseura-ohjelmasta kiinnostuneille seuroille. 
Verkkopalvelun tukiklinikka uusille sekä uudelleen auditointiin tuleville.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/


Vuosikello
verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet

• 26.8. Auditointikoulutus (z)

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

• 13.9. klo 13-15 OKM:n seuratuki-info

• 2.10 Tähtiseurapäivä-webinaari (Tähtiseurapäivät siirtyvät 8.-9.10.2022)

• 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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