
SEURATOIMINNAN 
AAMUKAHVIT

19.4.2022



Meidän urheilu



Tähtiseurapäivät 8.-9.10.2022
Scandic Marina Congress Center, Helsinki



OHJELMAN LUONNOS LA 8.10.
klo
9.30 alkaen Ilmoittautumispiste auki, sämpylä- ja kahvitarjoilut
10–13 välillä Lajipalavereita 
13–14 Lounas
14-16 Yhteinen pääseminaari

• XXX?
• XXX?

16–17.15 Tähtitapaamiset ja kahvitauko  (käytössä Tavata-tapaamistyökalu)

17.15–18.30 Yhteinen pääseminaari jatkuu  
• Seurapaneeli – tulevaisuuden seuratoiminta TAI vastuullinen seuratoiminta

• osallistaminen mentimeter tms.
• Tähtiseura-uutiset 

17.15–19.00 Rinnakkaisohjelma lajiliittojen toiminnanjohtajille ja puheenjohtajille
20.00–00 Iltajuhla (Illallinen, Tähtiseurojen palkitsemiset & viihteellistä ohjelmaa)



OHJELMAN LUONNOS SU 9.10. -Rinnakkaissessiot
klo LASTEN JA NUORTEN 

SEURATOIMINTA
AIKUISTEN SEURATOIMINTA HUIPPU-URHEILU TÄHTISEURA- OHJELMA JÄRJESTÖTOIMINTA 

9.00-9.30. Lasten ja nuorten 
Tähtiseurojen 
kohtaaminen
- ideoiden jako/alustus 
Pecha Kucha menetelmällä 
(4 kpl) 
- Aikaa porinoille 
pienryhmissä aihealueittain

Aikuisten Tähtiseurojen 
kohtaaminen
- ideoiden jako/alustus Pecha
Kucha menetelmällä (4 kpl) 
- Aikaa porinoille pienryhmissä 
aihealueittain 

Huippu-urheilun 
Tähtiseurojen kohtaaminen
- ideoiden jako/alustus Pecha
Kucha menetelmällä (4 kpl) 
- Aikaa porinoille 
pienryhmissä aihealueittain

Miten Tähtiseuraksi? xx

9.45-10.15 xx xx

TAUKO
xx Xx xx xx

11.30-12.00 xx Xx xx xx

Klo 12 kevyt lounas ja kotiinlähtö



Ideointia ryhmissä

menti.com
koodi: 1507 8134



Lajien oman ohjelman tilavaraukset

• Liittojen on mahdollista järjestää omaa lajikohtaista ohjelmaa la 8.10. klo 10-13 välisenä aikana ennen tapahtuman 
yleisen ohjelman alkamista.

• Olympiakomitea tarjoaa tilan, jossa on kokoustekniikka perusvarustuksella. (Tiloja rajoitetusti)
• Tilavaraus tulee olla tehtynä 30.4. mennessä tälle lomakkeelle: https://www.lyyti.in/Tahtiseurapaivat2022_lajin_tilavaraus

• LAJIT MUKANA TÄHÄN MENNESSÄ:
• ampumaurheilu, cheerleading, golf, hiihto, melonta- ja soutu, salibandy, uinti, yleisurheilu, voimistelu

https://www.lyyti.in/Tahtiseurapaivat2022_lajin_tilavaraus


Aikataulu ja viestintä
1. Ohjelma julki/ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa (https://www.olympiakomitea.fi/tahtiseurapaivat)

• Ilmoittautuminen Suomisportissa 
• Majoitusvaraukset suoraan hotellista koodilla tai lajiliiton kautta. 

• Jos lajiliitto maksaa omien seurojen majoituksia, liittoa suositellaan ottamaan yhteyttä Scandic Marinaan ennen elokuuta. (ks. erillinen 
ohjeistus)

2. Early bird-hinnat/majoituskiintiö päättyy 31.8.

3. Ilmoittautuminen päättyy su 25.9.

4. OK laskuttaa osallistujat 26.9.-7.10. liiton mahdolliset ohjeet huomioiden

>> Tähtiseurapäivät 8.-9.10.

• Olympiakomitea markkinoi tapahtumaa kaikille seuroille  

• Lajiliiton ja aluejärjestöjen toivotaan jakavan markkinointia omissa kanavissaan

• Lajiliitto vastaa mahdollisen oman lajiohjelman ja lajikohtaisten ohjeiden (esim. majoitus- ja osallistumismaksujen 
tukeminen) viestimisestä omille seuroilleen.

https://www.olympiakomitea.fi/tahtiseurapaivat


Hinnoittelu
• Sisältää ohjelman, tarjoilut ja iltajuhlan lauantaina.

• Seuroille:
Early bird hinnat 31.8.2022 asti 
Molemmat päivät 130€/hlö 
Vain lauantai 95€/hlö
Vain sunnuntai 60€/ hlö

Hinnat 1.9. alkaen (ilmoittautuminen päättyy 25.9.) 
Molemmat päivät 150€/hlö 
Vain lauantai 115€/hlö
Vain sunnuntai 80€/ hlö

• Seurakehittäjille (edellytyksenä, että mukana oman lajin tai alueen seuroja): molemmat päivät 80€/hlö, 
vain lauantai 60€/hlö, vain sunnuntai 20€/ hlö

• Liittojen puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille: molemmat päivät 80€/hlö, vain lauantai 60€/hlö, vain sunnuntai 
20€/ hlö

• Majoitus lisämaksusta Scandic Marinassa: 1 hh: 108€/yö, 2hh: 118€/yö (kiintiö voimassa 31.8. asti)



Suomisport ajankohtaiset



Suomisport-uutiset

• Uusia Suomisport-käyttäjäseuroja maalis-huhtikuussa: 24

• Tapahtumahallintaan uusia toiminnallisuuksia: mm. lisäkysymysten 
muokkaukset ja siirrot

• Viestinnästä ”Aika päivittää” –kampanja pyörii + artikkelit

• Suomisport-organisaatiokäyttäjille kysely netti-
kiusaamisesta urheiluseuroissa

• Osa kyselytutkimusta, joka tehty myös opettajille aiemmin

• Digikehittäjäkoulutuksen lähtöryhmä 2 on auki (kts.
seuraava dia)



• Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujan omaa 
ymmärrystä digitalisaatiosta sekä vahvistaa hänen digitaalista 
palveluosaamistaan

• Koulutuksella tuetaan osallistujaa oivaltamaan, miten 
Suomisportin digityökaluja ja ekosysteemiä voi hyödyntää 
oman lajin/alueen ja sen seuratoiminnan tueksi. 

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

• Koulutuksen kesto on noin 10 tuntia ja se järjestetään 
useammassa osassa Teamsilla. Kouluttajina Olympiakomitean 
asiantuntijat.

Tervetuloa mukaan!

Digikehittäjäkoulutus 2022

19.4.2022 12

Lähtöryhmä 2/22
- Aloitus 17.5. klo 12-14:30 

- Kevään muut tapaamiset 
sovitaan osallistujien kanssa

- Ilmoittautumislinkki >>

Lähtöryhmä 1 alkoi maaliskuussa. 
Lähtöryhmä 3 alkaa syksyllä.

https://www.suomisport.fi/events/2a13ed08-26b9-4b86-b04b-fa5b2b7c4eeb


Suomisport-dataa: Mitä Suomisportista saadaan 
ulos?
• Kaikki data mitä kerätään! Mitä halutaan tietää? 

• Olemme yhteydessä liittoihin liittyen datapakettiin, jonka voimme Suomisportista tarjota – lähdetään liikkeelle lajin 
perustiedoista

• Kolme osaa: 
1) ”seura-crm”: lajin seurojen perustiedot, yhteystiedot, pääkäyttäjät – seurat päivittävät tiedot palveluun
2) lajin data: lajin pelipassi/lisenssitiedot: per seura, per ikäryhmä, per alue, per syntymävuosi…
3) seurojen elinvoimadata: seurojen jäsenmäärät, ryhmät, toiminta...

• Miten tietoa käytettään seurakehityksessä: Case Jääkiekko (syksyllä 2022)



Muut ajankohtaiset 



15

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssien 
julkistuswebinaari 16.5.2022 klo 15–16 

Ilmoittautuminen on auki: 
www.mieli.fi/nuorimieliurheilussa
Ohjelma
• Asiantuntijapuheenvuorot
• Studiokeskustelu, jossa mukana 

• Valmentaja
• Urheilupsykologian asiantuntija
• Nuori urheilija
• Urheilijan vanhempi

Verkkokurssit julkaistaan osoitteessa 
www.mieli.fi/nuorimieliurheilussa

http://www.mieli.fi/nuorimieliurheilussa
http://www.mieli.fi/nuorimieliurheilussa


Kysely nettikiusaamisesta urheiluseuroissa

• Suomisportin organisaatiokäyttäjien kautta 
toteutetaan 13.4.-30.4. kysely nettikiusaamisesta 
urheiluseuroissa. (Suomisport uutiskirje)

• Kysely on suunnattu ohjaajille, valmentajille ja 
vanhemmille, jotka ovat avainroolissa lasten ja 
nuorten nettikiusaamisen tunnistamisessa.

• Tutkimustulosten pohjalta rakennamme seuroille 
mm. tukimateriaaleja kiusaamisen vastaiseen 
työhön. Annamme vahvan viestin siitä, ettei 
minkäänlaista epäasiallista käytöstä sallita. 

• >> Työkaluja esim. Tähtiseura-ohjelman lasten ja 
nuorten osa-alueeseen



Muuttuva työ

•Muuttuva työ – yrittäjyys ja kevytyrittäjyys
•Maanantai 23.5 klo 13.00-14.30 kevytyrittäjyyden ABC
• Ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/634c80e6-e053-4d1e-b717-f1e72e920427

• Linkkiä saa jakaa seuroille

https://www.suomisport.fi/events/634c80e6-e053-4d1e-b717-f1e72e920427


Verkkokouluttaminen toiminnan tukena –webinaari 
torstaina 28.4. klo 10.00 – 11.30

Olympiakomitea järjestää yhdessä Mediamaisterin kanssa verkkokouluttaminen toiminnan tukena -
webinaarin. Webinaari on tarkoitettu lajiliittojen ja aluejärjestöjen edustajille, erityisesti 
koulutustoiminnasta vastaaville tai muille verkkokouluttamisesta kiinnostuneille.

Webinaarissa Mediamaisterin asiantuntijoiden johdolla etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Kuinka verkkokoulutus voi toimia apuna järjestön koulutustoiminnassa?
• Miten luoda oppimista tukevaa ja innostavaa sisältöä verkkokoulutuksiin?
• Miten kehittää verkko-oppimisympäristöstä toimintaa tukeva kokonaisuus?

Ilmoittaudu webinaariin ti 26.4. mennessä Suomisportissa.

Tervetuloa mukaan!

https://www.suomisport.fi/events/021e82b6-594f-44a3-96c0-218c26c29ac6


Seuraava auditointikoulutus

• 12.5. klo 14-16: https://www.suomisport.fi/events/681d9468-b4a6-46f8-9390-3a20ab950377

• Tule mukaan, jos olet uusi seurakehittäjä/auditoija tai jos kaipailet kertausta!

• Sisältö:
• Tähtiseura-ohjelman perusasiat ja auditointiprosessi
• Tähtiseura-verkkopalvelun demoaminen

• Auditointikoulutuksesta on tehty myös tallenne keväällä 2021: https://youtu.be/Q3wTs_qVMg4 (ei julkiseen 
jakoon)

https://www.suomisport.fi/events/681d9468-b4a6-46f8-9390-3a20ab950377
https://youtu.be/Q3wTs_qVMg4


Tähtiseura-ohjelman tukiklinikat seuroille
• Muista vinkata seuroillesi Olympiakomitean molemmista tukiklinikoista

• Tähtiseura-ohjelman yleisesittely
• Suomisport Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö

• 19.4. klo 15-16 Tähtiseura-ohjelman yleisesittely. 

• 21.4. klo 15-16 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen.

• 12.5. klo 17-18 Tähtiseura-ohjelman yleisesittely 

• 19.5. klo 15-16 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen 

• 8.6. klo 15-16 Tähtiseura-ohjelman yleisesittely 

• 15.6. klo 15-16 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen 

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

• Mukaan ovat tervetulleita uudet Tähtiseura-ohjelmasta kiinnostuneet seurat, uudelleen auditointiin tulevat 
Tähtiseurat tai esim. Tähtiseurojen uudet/vaihtuneet yhteyshenkilöt.

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


Vuosikello
seurakehittäjien verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet seurakehittäjille
2022 SYKSY

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

• 7.-9.9. Seurakehittäjien tapaaminen (risteily hki-stock-hki)

• 8.-9.10.2021 Tähtiseurapäivät

• 11.10. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 25.10. klo 9-11.30 Aikuisliikunnan työpaja (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.
Seuratoiminnan aamukahvit jatkossa noin 1,5 h 

klo 9-10.30

2022 KEVÄT

• Maalis-toukokuu seuraillat alueilla (seuroille)

• 19.4. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 28.4. Verkkokouluttaminen toiminnan tukena –webinaari

• 12.5 Auditointikoulutus (z)

• 17.5. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 20.5. klo 9-12 Huippu-urheiluseuratoiminnan 
verkostotapaaminen (z)

• 23.5. klo 13-14.30 Kevytyrittäjyyden ABC (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 –ryhmät 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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