
TÄHTISEURAKAHVIT

SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT 19.10.2021



Jäsenyys ja asiakkuus (toimintaan osallistuminen) ovat 
eri asioita ja niitä pitää käsitellä irrallaan toisistaan 

Rainer Anttila  19.10.2021

- Asiakkuus on äärettömän huono sana, koska kyse on seuran toiminnasta –tässä käytän kuitenkin 
sanaa asiakas erotukseksi jäsen sanasta

- Käsitteiden sekamelska aiheuttaa jatkuvia virhetulkintoja – ollaan tarkkoja!
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Jäsenyys ja asiakkuus ovat eri asioita ja niitä pitää 
käsitellä irrallaan toisistaan 
Jäsen ja asiakas tai osallistuja tai lisenssinhaltija ovat eri asioita ja niitä ei voi yhdistää 

Jäsenyys alkaa vasta seuran jäseneksihyväksynnän jälkeen – asiakkuus heti ilmoittautumisen tai lisenssinmaksun jälkeen

Asiakkuus päättyy heti maksukauden päätyttyä - jäsen on jäsen, vaikka jäsenmaksu olisi maksamatta, kunnes jäsenyys on 
päätetty

Jäsen sitoutuu sääntöihin – asiakas sopimusehtoihin – lisenssinhaltija lisenssiehtoihin

Jäsenyys ja toiminta (asiakkuus) on erotettu Suomisportin seurapalvelussa

Seurassa voi liikkua ja olla jäsen. Seurassa voi olla jäsen, mutta ei liikkua. Seurassa voi liikkua, 
mutta ei olla jäsen. 
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Säännöt ja sopimukset
Yhdistyksen säännöt: Oikeus osallistua päätöksentekoon – sitoutuminen esim. kurinpitoon

Äänioikeus lähtökohtaisesti 15 vuotta täyttäneillä (ei koske huoltajia)

Ei ole perhejäsenyyttä: Kuka perheessä päättäisi, millä prosessilla päätös tehtäisiin, miten päätös 
osoitettaisiin jäsenkokouksessa, kuka edustaisi perhettä ja miten se todettaisiin…

Sopimukset: Sopimusehtojen mukaan voi osallistua toimintaan – korona-aikana esim. maksujen 
palauttaminen on sopimusehto

Alaikäisen huoltajalla on paljon sanottavaa ja vanhempainkokoukset ovat tärkeitä, mutta ne eivät päätä

Kuluttajansuoja ei kuitenkaan koske seurojen jäsentoimintaa

Säännöt ja sopimusehdot tulee olla saatavilla, kun hakee jäsenyyttä tai ilmoittautuu ryhmään –
toisen puolesta toimimisen haaste
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Tähtiseura laatutekijä  / hallinto

Seuran säännöt on tarkistettu säännöllisin väliajoin ja mm. oikeat 
nimenkirjoittajien tiedot ovat PRH:n rekisterissä.  Seuran säännöt ovat 
vastuullisuus- ja kurinpitonäkökulmasta ajan tasalla.  Seuran jäsenluokat 
on kirjattu yhdistyslain mukaan.



Yhdistyslain 3 luku 10§ Jäsenet
Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö.

- Perhe ei ole mikään edellä mainituista

- Jäsenluokat on mainittu yhdistyksen säännöissä
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11§ Jäsenluettelo
Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa mainittuihin tietoihin. Jäsenellä on
oikeus nähdä myös muu luetteloon merkitty tieto. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamiseen sovelletaan 
muutoin, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä säädetään.

- Jäsenluettelo on vain nimi ja kotipaikka - ei ole kaikenkattava ”jäsenrekisteri”

- Henkilötietoa ei luovuteta eteenpäin (esim. kuntien pyynnöt)
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12§ Jäseneksi liittyminen
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi 
hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty.

- 1) tahdonilmaus ja 2) päätös (ei automaattista)

- ei pakkojäsenyyttä, ei automaattista jäsenyyttä, ei jäsenyys sisältyy hintaan ajattelua –
perustuslaillinen yhdistymisvapaus sisältää myös vapauden olla kuulumatta yhdistykseen. Toisaalta 
yhdistys voi aina valita jäsenensä.
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13§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen 
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee 
voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä 
vuotta pitemmäksi.

1) ilmoitus ja 2) poisto (määräaika, ei automaattista)
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14§ Yhdistyksestä erottaminen
Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina 
oikeus erottamiseen, jos jäsen:

1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

- ei ole määräaikaista jäsenyyttä
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15§ Erottamismenettely
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. 
Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen 
äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen 
asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on 
oikeus saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on 
jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta

1) prosessi, jolla on vaiheita ja määräajat ja 2) poisto (ei automaattinen)
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Muut ajankohtaiset 



Seurakehittäjien verkoston kuvaus 

• Verkoston kuvaus on päivitetty: https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/10/bddaa86e-seurakehittajien-
verkosto_kuvaus_tavoitteet_toimintatavat_paivitetty-6.10.2021.pdf

• Kuvaus sisältää mm.
• Uusi verkostokuva
• Verkoston käytössä olevat viestintäkanavat
• Vuosikellon rakenne
• Sanakirja lähteineen

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/10/bddaa86e-seurakehittajien-verkosto_kuvaus_tavoitteet_toimintatavat_paivitetty-6.10.2021.pdf


Yhteystietojen tarkistuspyyntö

• Ovatko seurakehittäjien yhteystiedot 
Olympiakomitean nettisivuilla ajan tasalla?

• Tarkista tilanne oman alueesi / liittosi osalta täältä: 
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhtei
styoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/liikunnan-
aluejarjestojen-seurakehittajien-yhteystiedot/

• Muutosilmoitukset Suville 
(suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi)

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/liikunnan-aluejarjestojen-seurakehittajien-yhteystiedot/
mailto:suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi


VUODEN TÄHTISEURA -palkinnot
Lasten ja nuorten vuoden Tähtiseura

• 14 kertaa alueellinen kannustestipendi 1000 € ja 1 x 5000 € valtakunnallinen palkinto
• Palkinnot mahdollistaa Gasum

Aikuisten vuoden Tähtiseura
• 1 x 3000 € palkinto
• Palkinnon mahdollistaa  Alko Oy

Aikataulu
• Hakuaika 1.-20.10.2021
• Alueiden käsittelyaika  21.-27.10.2021
• Hakulomake ja lisätiedot: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tahtiseuroille/palkinnot/

Palkinnot jaetaan
• Jaetaan seurojen omissa tilaisuuksissa tai alueiden urheilugaaloissa
• Palkitsemisesta sovitaan yhdessä palkittavan seuran kanssa

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tahtiseuroille/palkinnot/


Hakulomake ja lisätiedot: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tahtiseuroille/palkinnot/

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tahtiseuroille/palkinnot/


Vuoden Urheiluseura 2021

• Teemana Turvallinen toimintaympäristö ja yhdenvertaisuus

• Vuoden Urheiluseuraa voivat ehdottaa lajiliitot, aluejärjestöt ja muut järjestöt

• Vuoden Urheiluseura palkitaan 13.1.2022 Urheilugaalassa Uno-pokaalilla ja 10.000 euron stipendillä.

• Ehdotukset tulee olla perillä 20.10.2021

• Tee ehdotus / pyydä ehdottamaasi seuraa täyttämään hakulomake 
www.lyyti.fi/reg/vuoden_urheiluseura2021

http://www.lyyti.fi/reg/vuoden_urheiluseura2021


OKM:n seuratuen kehittämistuki

• Hakuaika marraskuu 2021

• Kriteerit ennallaan https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

• Lajiliittojen lausunnon antamisen aika 1.-15.12.2021 ja alueiden 16.1.2021-7.1.2022

• Varmista, että OKM:ssä ovat oikeat tiedot järjestösi lausunnon antajasta.  Tiedot voi päivittää 
sari.virta@minedu.fi

• Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille seuratuki-infoja.  Aikataulut löytyvät täältä 
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/seuratuki-infot/

https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
mailto:sari.virta@minedu.fi
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/seuratuki-infot/


Turvallinen seuratoiminta –webinaari 5.11. 

• Webinaarissa käsitellään epäasiallisen käytöksen, 
kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyä sekä 
tapauksiin puuttumista urheilun ja liikunnan parissa.

• Ilmoittaudu ja jaa uutista omissa kanavissasi: 
https://www.olympiakomitea.fi/2021/10/04/turvalli
nen-seuratoiminta-webinaari-5-11/

https://www.olympiakomitea.fi/2021/10/04/turvallinen-seuratoiminta-webinaari-5-11/


Ennakkoinfo – Vastuullista ja menestyvää 
valmennustoimintaa seurassa -webinaari

• Olympiakomitea järjestää seurojen valmennuksen vastuuhenkilöille suunnatun 
maksuttoman vastuullista ja menestyvää valmennustoimintaa seurassa –
webinaarin:

to 25.11. klo 10 – 11 ja ma 29.11. klo 17.30 – 18.30
(webinaarit ovat samansisältöisiä, joten voit valita kumpaan osallistut)

• Webinaarissa kuullaan, mitä vastuullinen valmentaminen on ja mikä on seuran 
rooli vastuullisen ja menestyvän valmennustoiminnan toteuttamisessa. Aihetta 
avataan niin valmentajan kuin seuran näkökulmasta. Tule nappaamaan vinkit 
oman seuran vastuullisen valmennustoiminnan johtamiseen!    

• Webinaari on tarkoitettu erityisesti seurojen valmennuspäälliköille, valmennus-
ja ohjaustoiminnasta vastaaville, toiminnanjohtajille ja vastuuvalmentajille. 

• Lisätietoja webinaarista ja ilmoittautumisohjeet tulossa myöhemmin. 

Save the date - vinkkaa seuroille ja pysykää kuulolla!



Kipinää aikuisille urheiluseurasta! - Videot
• Tiesitkö, että jopa 40 % aikuista harkitsee uuden 

liikuntaharrastuksen aloittamista ja jo 550 000 aikuista on 
löytänyt paikan ja harrastuksen urheiluseurasta. Neljä 
innostavaa aikuisten harrastustarinaa - miten sinun liittosi 
edistää aikuisten harrastamisen kipinää?

• Tässä kansio, josta voit ladata filmit esim. omalle 
tietokoneellesi ja liiton some-tileille

• Olympiakomitea.fi/Kuvapankki / aikuisten harrastaminen

• Voit myös jakaa filmit suoraan Olympiakomitean Youtube -
kanavasta

• Kipinää painonnostosta 
https://www.youtube.com/watch?v=_e22DQ5wJvs

• Kipinää triathlonista 
https://www.youtube.com/watch?v=yuKTe98E4Qo

• Kipinää muodostelmaluistelusta 
https://www.youtube.com/watch?v=lgGGglhadkM

• Kipinää melonnasta 
https://www.youtube.com/watch?v=oet2ZLUo7Ag

• Kipinää jalkapallosta 
https://www.youtube.com/watch?v=HEcgKySKe_k

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/3.+Kampanjat/Aikuisten+harrastaminen/
https://www.youtube.com/watch?v=_e22DQ5wJvs
https://www.youtube.com/watch?v=yuKTe98E4Qo
https://www.youtube.com/watch?v=lgGGglhadkM
https://www.youtube.com/watch?v=oet2ZLUo7Ag
https://www.youtube.com/watch?v=HEcgKySKe_k


Tervetuloa ohjaajaksi verkkokoulutus nyt Oppimisareenalla

• Tervetuloa ohjaajaksi verkkokoulutus on siirretty Oppimisareenalle. Sisältö 
on sama kuin aiemmin, vain pieniä päivityksiä sekä tekstitys on lisätty 
koulutukseen. Koulutus on saatavilla vain suomeksi.

• Tervetuloa ohjaajaksi verkkokoulutus on aloitteleville ja uusille lasten 
ohjaajille suunnattu koulutus.

• Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää lasten ohjaajan tehtävään. Koulutus 
sisältää perustietoa lasten urheilusta ja liikunnasta sekä vinkkejä ohjauksen 
suunnitteluun, toteutukseen ja omaan kehittymiseen ohjaajana.

• Koulutus on maksuton ja kestää noin 35 min. 

• Koulutus löytyy osoitteesta oppimisareena.fi

• Kurssin suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Suomisportiin. Kurssista 
saa todistuksen ja meriitin Sporttitilille.

http://oppimisareena.fi/


Vuosikello
verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet

2021 SYKSY

• 12.10.  klo 15-16 Yleisseurojen tilanne 
ja tulevaisuus Suomessa (z)

• 19.10 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 4.11 Auditointikoulutus (z)

• 16.11 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 14.12 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

2022 SYKSY

• 23.8. Seuratoiminnan aamukahvit (z)
• xx.8.  Auditointikoulutus (z)

• 7.-8.9. Seurakehittäjien tapaaminen (z)

• 8.-9.10.2021 Tähtiseurapäivät

• 11.10. Seuratoiminnan aamukahvit (z)
• xx.11  Auditointikoulutus (z)

• 15.11. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 13.12. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

Ilmoittautumislinkit ja esitysmateriaalit 
löytyvät verkoston nettisivuilta>>>

z= osallistuminen Zoomilla mahdollista.

2022 KEVÄT

• 18.1. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 2.-3.2. Seuratoiminnan verkostopäivät (z)
• xx.2 Auditointikoulutus (z)

• 15.3. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• Maalis-huhtikuu seuratoiminnan aluekierros

• 19.4. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 17.5. Seuratoiminnan aamukahvit (z)
• xx.5 Auditointikoulutus (z)

• 21.6 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

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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