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Tähtiseura-ohjelman 
viestintäkampanja



HUY-organisoituminen ja 
yhteistyö Tähtiseura-

ohjelmassa



Huippu-urheiluseuratoiminnan 
tavoitteet
1. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen kehittyminen 

2. Huippu-urheilun toimijoiden yhteistyön tiivistyminen ja roolien 
selkiytyminen
1. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen ja lajiliiton yhteistyön tiivistäminen 

huippu-urheilun vahvistamiseksi
2. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen, lajiliiton sekä keskeisten urheilun 

toimintaympäristöjen (urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset) yhteistyön 
tiivistäminen huippu-urheilun koordinoinnin parantamiseksi

3. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen välisen yhteistyön vahvistuminen

Huippu-urheiluseuratoiminta on ensisijaisesti kehitystyökalu ja työtapa, 
jolla lajiliitto ja sen huippu-urheiluun suuntautuneet seurat voivat 
kehittää lajin toimintaa yhdessä – tavoitteena terve ja menestyksekäs 
urheilijan polku lajissa.
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Ohjausryhmä

• Ohjausryhmä koostuu Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön 
edustajista, huippu-urheiluyksilön akatemiaohjelman edustajasta, 
Olympiakomitean lajiryhmävastaavasta (yksi pysyväisjäsen) + käsiteltävän lajin 
lajiryhmävastaavasta sekä ulkopuolisesta asiantuntijasta (Kihu).

• Ohjausryhmän tehtävät:
• Lajin huippu-urheiluseuratoiminnan suunnitelmien kehittäminen ja hyväksyminen
• Lajin huippu-urheiluseurojen valintakriteerien ja laatutekijöiden hyväksyminen.



Tähtiseura/ huippu-urheilu ohjausryhmä

• Minna Blomqvist Kihu
• Jaana Tulla
• Eija Alaja
• Jarno Parikka
• Jani Tanskanen
• lajiryhmävastaava



Olympiakomitean rooli huippu-urheilun 
Tähtiseura-ohjelmassa

• Tähtiseura-ohjelman huippu-urheiluosion kehittäminen ja ylläpito
• Huippu-urheiluseuraverkoston ylläpito
• Laatutekijöiden sparraus
• Lajiliiton tukeminen huippu-urheilun Tähtiseuraprosessissa
• Auditointikoulutus
• Viestintä



Lajiliiton rooli huippu-urheilun 
Tähtiseura-ohjelmassa
• Lajiliitto vastaa huippu-urheilun Tähtiseura-ohjelman oman lajin 

laatutekijöiden kehittämisestä
• Lajiliitto kutsuu/valitsee huippu-urheilun osioon mukaan tulevat 

seurat
• Lajiliitto varmistaa, että huippu-urheilun Tähtiseura on myös lasten ja 

nuorten Tähtiseura
• Lajiliitto vastaa oman lajin huippu-urheilun Tähtiseurojen 

auditoinneista
• Lajiliitto vastaa yhteydenpidosta huippu-urheilun Tähtiseuroihin



Huippu-urheilun Tähtiseurojen auditointi

• Lajiliitto vastaa auditoinnista
• Aina vähintään kaksi auditoijaa
• Ehdotus auditoijista: seurakehittäjä ja valmennuspäällikkö, 

lisäksi auditointeihin voivat osallistua eri toimintaympäristöjen asiantuntijat 
kuten esim. urheiluakatemian edustaja, olosuhdeyhdyshenkilö, 
mahdollisuuksien mukaan Olympiakomitean lajiryhmävastaava 

• Olympiakomitea vastaa auditointikoulutuksesta



Mukana olevat lajiliitot

• Auditoituja seuroja: Voimistelu, suunnistus, uinti, taitoluistelu
• Tähtiseura-alusta valmiina: Yleisurheilu, cheerleading, käsipallo, judo, 

tennis ja tanssiurheilu
• Kiinnostuneet lajit:  Hiihtoliitto, Lentopalloliitto 



Seuratoiminta liikkeen 
lisääjänä 

ajankohtaiset



Ikääntyneissä potentiaalia seuroille – tukea tarjolla
• Avoimet ovet & seurojen toiminnan markkinointi yli 65-vuotiaille osana valtakunnallista Ikiliikkuja-hanketta 

viikoilla 14 ja 34 (22.–28.8.)
• Mahdollisuus tavoittaa uusia kohderyhmiä ja markkinoida syksyn toimintaa
• #Ikiliikkuja #LisääVoimaaVuosiin (IG, Twitter) ja Ikiliikkuja – Lisää voimaa vuosiin (tekstinä mukana FB:ssa)

• Maksutonta koulutusta iäkkäiden etäjumpan suunnitteluun ja ohjaamiseen alkusyksyyn 2022 asti 
www.ikainstituutti.fi/ikiliikkujanetajumppa/

• Yksittäisistä koulutuksista kouluttajaksi asti

• Materiaaleja viestimisen tueksi tarjolla 

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/

• Tulossa vielä lisämateriaalia (taitetut ohjelmat + videot):
• 1) Ikiliikkujan kuntojalkapallo 

2) Nopeutta ja ketteryyttä ulkona (yleisurheiluvaikutteinen harjoitus)
• 3) Liikunnalliset välipalat kokousten ja tapaamisten tauoille

http://www.ikainstituutti.fi/ikiliikkujanetajumppa/
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/


Aikuisliikunnan työpaja: Liikuntaa ja yhteisöllisyyttä 
urheiluseurassa työelämän jälkeen 25.10.

• Klo 12-16 Helsingissä

• Tavoitteena 
• lisätä ymmärrystä muuttuneesta ikääntyvästä väestöstä ja sen 

mahdollisuuksista seuratoiminnalle
• jakaa osallistujien omia konsepteja
• saattaa yhteen urheiluyhteisöä ja seniorijärjestöjä 

• Tarkempi ohjelma tulossa elokuussa



Mieli ry:n terveiset



.fi

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssit 

15

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssit (30 min ja 3 tuntia) 
valmentajille on avattu. Verkkokurssit opastavat hyödyntämään 
käytännönläheisiä toimintatapoja nuorten urheilijoiden mielen 
hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kokonaisvaltainen valmennus 
huomioi mielen hyvinvoinnin.

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssit ovat maksuttomia, eivätkä 
vaadi rekisteröitymistä. Verkkokurssien ensisijainen kohderyhmä on 
10–15-vuotiaiden valmennuksen parissa toimivat henkilöt. Sisältöjä 
voi käyttää myös muiden ikäryhmien valmennuksessa.

Verkkokurssit ja sisällöt ovat saaneet hyvän vastaanoton.

mieli.fi/nuorimieliurheilussa

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/lapset-ja-nuoret/mielen-hyvinvointitaidot-urheiluvalmennuksessa/


.fi

Nuori mieli urheilussa -sisältöjä

mieli.fi
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Kaikki sisällöt löytyvät osoitteesta: mieli.fi/nuorimieliurheilussa

- Linkit verkkokursseille (30 min ja 3 tuntia). Verkkokurssit 
aukeavat selaimessa ja kurssille ei tarvitse rekisteröityä.

- Verkkokurssien julkaisuwebinaarin (16.5.) tallenne.
- Nuori mieli urheilussa -blogit (tässä blogisuositus 😉😉)
- Mielen hyvinvoinnin ulottuvuuksia esittelevät videot 

soittolistana.
- Verkkokahviloiden tiedot. Ensimmäinen verkkokahvila pidettiin 

kesäkuun alussa. Seuraava on elokuun loppupuolella. 
- Sivun alalaidassa: Ajankohtaisia artikkeleita

- Marianne Miettisen haastattelu
- Yhteistyö FC Interin kanssa

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/lapset-ja-nuoret/mielen-hyvinvointitaidot-urheiluvalmennuksessa/
https://mieli.fi/blogit/oppia-kentalle-ja-elamaan-hyvinvointitaidot-urheilussa/


.fi

Hanketiimimme tekee yhteistyötä 
eri tahojen kanssa

mieli.fi
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Yhteistyömahdollisuuksia lajien ja seurojen kanssa
- Nuori mieli urheilussa -sisältöjen ja / tai verkkokurssien esittely , 

työpaja tai koulutus lajin valmentajille / toimijoille / seurajohtajille 
tmv. (paikan päällä tai Teams)

- Yhteinen työstö, miten Nuori mieli urheilussa -sisällöt integroidaan 
lajin koulutuksiin, arkivalmennukseen tmv.

- Muu sovittava yhteistyö.

Integrointeja tähän mennessä, esimerkkejä
- Varalan ja Vierumäen VAT sisällyttävät verkkokussin osaksi opintoja.
- Voimistelu ja cheerleading sisällyttävät verkkokurssin osaksi 

valmentajakoulutuksia.
- Tampereen Urheiluakatemia sisällyttää Nuori mieli urheilussa

-verkkokurssin akatemiavalmentajien osaamisohjelmaan.

Yhteystiedot: Nuori mieli urheilussa -hanke

https://mieli.fi/mieli-ry/hankkeet/nuori-mieli-urheilussa/


Muut ajankohtaiset 



Syksyn seurakehittäjien tapaaminen 7.-9.9.2022
- Ilmoittautuminen 3.8. mennessä!
• Lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurakehittäjille

• Risteily Helsinki-Tukholma-Helsinki  (Viking Gabriella)

• Aloitus ke 7.9. klo 11.30 laivan ollessa vielä maissa, paluu Helsinkiin pe 9.9. klo 10.10.

• Ilmoittaudu tästä: https://www.suomisport.fi/events/2ec5e992-baa9-4e85-a57d-8bd29f656fe2

• Kutsu ja ohjelma tullut seurakehittäjille sähköpostiin 7.6.

https://www.suomisport.fi/events/2ec5e992-baa9-4e85-a57d-8bd29f656fe2


Tähtiseurapäivät 8.-9.10.
• Tähtiseurapäivien ilmoittautuminen ja alustavaa ohjelmaa julkaistaan vk 24 

aikana, jolloin OK:lta lähtee viestintää seuroille uutiskirjeitse.

• Ohjelma tarkentuu elokuun alussa.

• Tapahtuman nettisivu (lisätiedot, ilmoittautuminen): 
olympiakomitea.fi/tahtiseurapaivat

• Lajien ja alueiden seurakehittäjille tarjoamme erikoishintaiset 
osallistumismaksut:

• Molemmat päivät 80€/hlö , Vain lauantai 60€/hlö, Vain sunnuntai 
20€/ hlö

• Huom. Majoitus ei sisälly hintaan.
• Muista ilmoittautua heti tai viimeistään 25.9.  

• Käytä ilmoittautumislinkkiä, joka löytyy tapahtuman nettisivuilta. 
Merkitse lomakkeella rooliksesi ”seurakehittäjä”.

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


Lajien oma ohjelma Tähtiseurapäivillä

• Tähtiseurapäivillä la 8.10. omaa ohjelmaa järjestävät lajit: ampumaurheilu, cheerleading, golf, hiihto, jääkiekko, 
kamppailulajit, lentopallo, melonta ja soutu, ratsastus, ringette, salibandy, tanssiurheilu, uinti, vammaisurheilu, 
voimistelu, yleisurheilu.

• Omaan lajiohjelmaan on mahdollista tilata asiantuntijapuheenvuoroja eri aiheista
(varaukset suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi)

• Suomisport –esittely
• Tähtiseura-ohjelman markkinointiaineistojen hyödyntäminen
• Nuori mieli urheilussa -verkkokurssit, Mieli ry. Verkkokurssien käytännönläheinen sisältö opastaa valmentajaa edistämään 

nuoren urheilijan mielen hyvinvointia ja huomioimaan kokonaisvaltaisen valmennusotteen. mieli.fi/nuorimieliurheilussa 

Maksamisesta ja majoituksesta:

• Mikäli lajiliitto korvaa seuraväen osallistumismaksuja, infoa seurojasi hyvissä ajoin ja ilmoita laskutusohje tiedoksi 
myös Olympiakomitealle. OK laskuttaa osallistujat ilmoittautumisen päättymisen jälkeen 26.9. alkaen.

• Majoitus ei kuulu osallistujamaksuihin. Jos lajiliitto korvaa majoitusta seuroille tai tarvitsee itselleen useamman 
huoneen, tutustu hyvissä ajoin ryhmämajoitusvarauksen ohjeistukseen. Majoituskiintiö sulkeutuu jo 31.8.

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/lapset-ja-nuoret/mielen-hyvinvointitaidot-urheiluvalmennuksessa/


Vuoden Tähtiseura ja Fiksu seura -palkinnot
• Palkinnot

• Vuoden lasten ja nuorten Tähtiseura = 1 valtakunnallinen palkinto (5000 €) ja 14 alueellista palkintoa (1000 €), 
yhteistyökumppani Gasum

• Vuoden aikuisten Tähtiseura 
• Fiksu seura 

• Hakuaika avataan elokuun alussa.  Asiasta lähetetään viestiä suoraan kaikille Tähtiseuroille.

• Hakuaika päättyy 16.9.2022

• Liikunnan aluejärjestöt tekevät ehdotukset Vuoden lasten ja nuorten sekä aikuisten Tähtiseuroista.  Arviointiaika 
alueilla 16.-23.9.2022

• Palkinnot jaetaan Tähtiseurapäivien illanvietossa 8.10.2022



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

• Syksyn klinikat:
• 16.8. klo 15-16 Tähtiseura-ohjelman yleisesittely. 
• 25.8. klo 15-16 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen. 
• 13.10. klo 17-18 Tähtiseura-ohjelman yleisesittely. 
• 20.10. klo 17-18 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen. 
• 7.12. klo 15-16 Tähtiseura-ohjelman yleisesittely. 
• 13.12. klo 15-16 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen. 

• Ilmoittautumiset, lisätiedot: 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/


Auditointikoulutukset seurakehittäjille

• Syksyn auditointikoulutukset:
• 11.8. klo 14-16 Auditointikoulutus Ilmoittautuminen>>
• 10.11. klo 14-16 Auditointikoulutus Ilmoittautuminen>>

• Suunnattu uusille Tähtiseura-auditointeja tekeville henkilöille lajiliitoista ja aluejärjestöistä sekä kertausta 
kaipaaville.

https://www.suomisport.fi/events/625bfe9d-e0ea-4616-aaaa-d3863b1dbb53
https://www.suomisport.fi/events/aa800d66-9db3-46c0-af90-9d325da70c23


Liikuntaleikkikoulu - ruotsinnos

• Liikuntaleikkikoulun lasten kotitehtävävihkot ovat nyt saatavilla myös ruotsiksi Olympiakomitean verkkokaupasta>>

• Myös ohjaajankansio ja kouluttajakoulutuksen aineisto käännetään ja valmista tulee syksyn kuluessa.

https://olympiakomitea.vilkasstore.com/


Suomisport ajankohtaiset
&

Case: Jääkiekkoliitto ja 
Suomisport-data



Suomisport-ajankohtaiset

• Uusia Suomisport-käyttäjäseuroja touko-kesäkuussa: 12

• Tuotekehityksessä työn alla uudet jäsenkortti- ja 
meriittinäkymät

• Sporttitilille tulossa uudistuksia: huollettavat ja kalenteri 
-> helpompi käytettävyys

• Uudet maksutavat ovat julki: lasku ja erämaksu, 
myöhemmin yritysmaksu

• Asiakaspalvelu auki myös kesällä hieman lyhennetyllä 
aukiololla kello 9-14.



Suomisport-datasta
toimintaan



Vuosikello
seurakehittäjien verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet seurakehittäjille
2022 SYKSY

• 11.8.  Auditointikoulutus (e)

• 23.8. Seuratoiminnan aamukahvit (e)

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

• 8.-9.10.2021 Tähtiseurapäivät

• 11.10. Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 25.10. klo 12-16 Aikuisliikunnan työpaja (huom. klo muuttunut!)

• 10.11  Auditointikoulutus (e)

• 15.11. Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 13.12. Seuratoiminnan aamukahvit (e)

Ilmoittautumislinkit ja esitysmateriaalit löytyvät 
verkoston nettisivuilta>>>

e= etäosallistuminen (Teams/Zoom) mahdollista.
Seuratoiminnan aamukahvit noin 1,5 h klo 9-10.30

2022 KEVÄT

• 21.6. Seuratoiminnan aamukahvit (e)

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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