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Tähtiseurojen 
markkinointikampanja

-> aktivoittehan oman 
järjestönne viestintää 
ja Tähtiseuroja 



Kiitos suunnittelun työryhmälle 🤩🤩

Lajiliitot ja aluejärjestöt

• Niklas Hagel, seurakehittäjä, Cheerleadingliitto

• Sanni Koivuranta, seurakehittäjä, Hiihtoliitto

• Hanna Kanasuo, seurakehittäjä, Lentopalloliitto

• Sini Rönnqvist, seurakehittäjä, Melonta- ja 
Soutuliitto

• Soili Hirvonen, viestintä, Uimaliitto 

• Minttu Koivumäki, viestintä, Eslu

Olympiakomitea 

• Jaana Tulla, seura- ja jäsentoiminnan johtaja

• Tuula Paataja, viestintä

• Eija Alaja, seuratoimintatiimi

• Suvi Voutilainen, koordinaattori

• Carita Riutta, palvelupäällikkö

• Ville Köngäs, yritysyhteistyö 

SEK

• Joonas Holste, projektin johto

• Marika Peltola, visuaalinen suunnittelu

• Olli Hongisto, luova suunnittelija



Maailmanlaajuisesti uniikki Tähtiseuratoiminta on 
merkittävä voimavara suomalaisessa urheiluyhteisössä ja 
yhteiskunnassa. Tähtiseurat ovat edelläkävijöitä, jotka 
haluavat menestyä nyt ja tulevaisuudessa.  

Olympiakomitea, lajiliitot , liikunnan aluejärjestöt ja 
Tähtiseurat haluavat liputtaa Tähtiseurojen puolesta.

Luomme kampanjan, joka tavoittaa suomalaiset ja luo 
tunnelatauksen sekä tekee tutuksi Tähtiseurojen 
brändilupausta.  

Mitä olemme tekemässä?



Tavoitteet markkinoinnille
Tavoitteet 2022-2023
• Tähtiseura-brändin tunnettuus nousee 30% 

• Kampanja innostaa mukaan 
• 300 (50%) Tähtiseuraa hyödyntää mainonnan 

viestejä ja tukimateriaalia
• lajiliitot hyödyntävät mainonnan viestejä ja 

tukimateriaalia 
• 15 aluejärjestöä hyödyntää mainonnan viestejä ja 

tukimateriaalia

• Tähtiseurat kokevat mainonnan hyödylliseksi

• Somenäkyvyys:  #tähtiseura somenäkyvyys 
lisääntyy 

• Medianäkyvyys kasvaa

Tavoitteet 2030
• Tähtiseura-brändin tunnettuus yli 70%

• Tähtiseuroihin liitetään mielikuvat 
laadukas, vastuullinen, toimintaa kehittävä 
ja seuratoiminnan suunnannäyttäjä

• Tähtiseura-tunnettuus seuran jäsenten 
keskuudessa vahvistuu xx%:iin

• Tähtiseura-ohjelma innostaa seuroja 
kehittämisen polulle (600 -> xxx seuraa),

• Tähtiseurojen jäsenmäärä kasvaa



Bränditarina/Kivijalkateksti

SEURALLA ON VÄLIÄ

Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti 
parempaan; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti.

Tähtiseurassa olet parhaassa seurassa ja voit luottaa, että toiminta 
on laadukasta ja vastuullista. Tähtiseurassa saat aina tukea ja 

turvaa.

Valitse viisaasti, valitse Tähtiseura.

www.tähtiseurat.fi



Tähtiseura-ohjelman vahvuudet (USP)
• Tähtiseurassa toiminta on turvallista ja 

vastuullista.

• Tähtiseurassa on tarjolla laadukasta ohjausta ja 
valmennusta.

• Tähtiseurassa toimintaa kehitetään jatkuvasti.

• Tähtiseurat ovat suomalaisten seurojen 
edelläkävijöitä, jotka luotsaavat suomalaista 
seuratoimintaa, tuottavat liikkumisen iloa 
yksilöille ja arvoa yhteiskunnalle. = 
Vastuullinen, hyvinvoiva ja kehittyvä 
seurakulttuuri. 



Viestihierarkia

Pääviesti:

Seuralla on väliä

Alaviestit 
1) Tähtiseurassa toiminta on turvallista ja vastuullista. 2) Tähtiseurassa on tarjolla laadukasta ohjausta ja valmennusta.

3) Tähtiseurassa toimintaa kehitetään jatkuvasti. 4) Tähtiseurat ovat suomalaisten seurojen edelläkävijöitä, jotka 
luotsaavat suomalaista seuratoimintaa, tuottavat liikkumisen iloa 
yksilöille ja arvoa yhteiskunnalle. = Vastuullinen, hyvinvoiva ja 
kehittyvä seurakulttuuri. 

Call to action:

Valitse viisaasti, valitse Tähtiseura.

Allekirjoitus:

Suomalaisen urheiluseuratoiminnan suunnannäyttäjä.



IG 1

IG 2



Markkinoinnin alustavia ajallisia kiintopisteitä 2022-2023 

tammi maalis huhtihelmi touko

Elo

Ss

kesä

Markkinointi
materiaalit

heinä syys lokaelo marras joulu2022

2023

heinä syys lokaelo marras joulu

ULKOMAINONTA

ULKOMAINONTA

SOMEMAINONTA

SOMEMAINONTA

SOMEMAINONTA

MEDIAYHTEISTYÖ



Markkinointi alkoi heinä/elokuussa 2022 

• Digimainokset (katu-, bussipysäkki- ja kauppakeskusmainontaan)

• Somemainokset (fb, insta, instastory, twitter)

• Tiedottamista paikallisille ja maakunnallisille medioille

• Seuroille ja lajiliitoille aineistot
nettisivulle, jäsenviestintään, markkinointiin

• Haastekampanja Tähtiseuroille:  palkitaan seuroja Tähtiseurapäivillä lokakuussa

• Mediayhteistyötä myöhemmin 2023





Helsingin rautatieasemalla ja metropysäkeillä



Tähtiseurat somessa



Tähtiseurojen markkinointiaineistot voi 
ladata täältä kuvapankista

🔷🔷Kuvakehys liiton ja seuran oman kuvan päälle

🔷🔷Somekuvat facebookiin,instagramiin ja FB + IG storyyn (animoituna videona)

🔷🔷Kampanjan uutiskuva

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/T%C3%A4htiseurat/1.+T%C3%A4htiseurojen+markkinointikampanja+2022/


Muut ajankohtaiset 



Suomisport-ajankohtaiset
• Uusia Suomisport-käyttäjäseuroja heinä-elokuussa: 23

• Tuotekehityksessä PALJON uutta:
• TAPAHTUMAHALLINTA: tapahtumataulukon uudistus, 

menneet ja tulevat tapahtumat erillään, tapahtumatyypit 
eri värein.

• RYHMÄT JA JOUKKUEET: Ryhmät-sivulla aktiiviset ja 
passiiviset ryhmät erillään. Ryhmien tapahtumien 
kategorisointi (harjoitus, oheisharjoitus, kilpailu/peli…)

• SEURAN JÄSENYYS: uudet jäsenkortit seuran logolla ja 
seuran eduilla.

• LIITON MERIITIT/KORTIT: uudistuneet samalla.
• PROCOUNTOR-INTEGRAATIO: viilausta vaille valmis! Apua 

seuroille tarjolla. Jos tiedät seuran joka hyödyntää 
Procountoria – saa vinkata!

• Uusi työntekijä aloittanut Suomisportin tiimissä: Mia 
Elojärvi – tukee asiakaspalvelu ja tuotekehitystä.



Suomisport-ajankohtaiset

https://www.suomisport.fi/events/04c28ff1-ae8d-410e-ad37-c77cd190819f

https://www.suomisport.fi/events/04c28ff1-ae8d-410e-ad37-c77cd190819f


• Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujan oma 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!

Alueiden ja lajien työntekijöille

Tervetuloa Digikehittäjäkoulutukseen

23.8.2022 19

Lähtöryhmä 1/22
- Aloitus 30.3. klo 12-14:30
- Linkki >> 
Lähtöryhmä 2/22
- Aloitus 17.5. klo 12-14:30
- Linkki >> 
Lähtöryhmä 3/22
- Aloitus 3.10. klo 13-15.:30
- Linkki >>

https://www.suomisport.fi/events/b7b6361f-35f8-4276-8d31-213ce30493bc
https://www.suomisport.fi/events/2a13ed08-26b9-4b86-b04b-fa5b2b7c4eeb
mailto:https://www.suomisport.fi/events/04c28ff1-ae8d-410e-ad37-c77cd190819f


Syksyn seurakehittäjien tapaaminen 7.-9.9.2022
- risteily Helsinki-Tukholma-Helsinki  (Viking Gabriella)

• Mukaan lähdössä 35 hlö eri liitoista, alueilta ja OK:sta!

• Osallistujille tulossa ohjeet ja päivitetty ohjelma viikolla 35
• Aloitus/lähtö ke 7.9. klo 11.30 (Viking Linen terminaali Katajanokalla) – paluu pe 9.9. noin klo 10.10
• Jos ilmoittautuminen unohtunut ota asap yhteys suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi

• Haussa ohjelman ”ajankohtaiset”-osioon seuratoimintaan liittyviä lajiliittojen case-esityksiä esim. 10 
min/ esitys (malli, hyvä käytäntö, tuote tms). Ehdota: eija.alaja@olympiakomitea.fi

mailto:suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi
mailto:eija.alaja@olympiakomitea.fi


Urheilun tietosuoja –koulutus 26.9.

• Olympiakomitea ja pieni lajiliittoryhmä on tehnyt muistion urheilun tietosuojasta. Tilaisuudessa käydään asiaa läpi 
seurakehittäjien kanssa

• Aika: ma 26.9 klo 14-15.30

• Paikka: Sporttitalon sininen aula tai etäyhteys

• Ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/983b959f-ddb3-4dc1-b9b1-2321c3b682c4

Lisätietoja: Rainer Anttila, rainer.anttila@olympiakomtea.fi

https://www.suomisport.fi/events/983b959f-ddb3-4dc1-b9b1-2321c3b682c4


Tähtiseurapäivät 8.-9.10.
• Tapahtuman nettisivu (tarkentunut ohjelma, lisätiedot, ilmoittautuminen): 

olympiakomitea.fi/tahtiseurapaivat

• Huom! Hotellin majoituskiintiö kiintiöhinnoin ja seuraosallistujien edullisempi early bird-
hinnoittelu päättyy 31.8. Huolehdi muistuttelut/markkinointi seuroillesi ajoissa.

• 31.8. jälkeen: Tapahtumaan voi ilmoittautua normihinnoin 25.9. asti. 
Majoituskiintiökoodi ei enää voimassa – hotellihuoneet saatavuuden ja pv:n hinnan 
mukaan.

• 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, paraurheilu, ratsastus, ringette, salibandy, tanssiurheilu, uinti 
voimistelu, yleisurheilu.

• Huom! Lajiliittojen ja alueiden toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat on kutsuttu myös mukaan Tähtiseurapäiville. 
Puheenjohtajilla ja toiminnanjohtajilla on mahdollisuus osallistua oman lajinsa palaveriin – sovi asiasta oman pj:n/tj:n
kanssa.

• 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 
• Meidän urheilu -työpaja

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/


Seurojen ideat esittelyssä Tähtiseurapäivillä
Rinnakkaisseminaarit 9.10.
• Lasten & nuorten sekä aikuisten osiossa esitellään seuroilta seuroille ideoita  Pecha Kucha menetelmällä.

• Kaivataan hyviä ideoita seuroista näiltä kahdelta osa-alueelta, joita voi jakaa muille.

• Pecha Kucha esitys kestää 6 min 40 sek, pitää sisällään 20 slidea paljon kuvia vähän tekstiä, yhden sliden
esittämiseen on aikaa 20 sek.  Tärkeätä tuoda idean ydin esille!

• Kerro, mikä seura ja kuka voisi esitellä idean Tähtiseurapäivien rinnakkaisseminaarissa su 9.10.

• Ilmoita ehdokas mahdollisimman pian viimeistään 31.8. Eija Alajalle, eija.alaja@olympiakomitea.fi

Seuralla on hyvä brändi – haastattelu 8.10.
• Petteri Kilpinen puhuu Tähtiseurapäivien pääseminaarissa seuran brändäämisestä

• Esityksen päätteeksi hän haastattelee seuraa, joka on tehnyt työtä oman brändinsä eteen ja on siinä onnistunut.

• Vinkkaa asiasta Eijalle!

mailto:eija.alaja@olympiakomitea.fi


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 auki: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/tahtiseuroille/palkinnot/

• 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

• Fiksu seura –palkintoa voivat hakea kaikki urheiluseurat, Tähtiseura -palkintoja vain Tähtiseurat. Lasten & nuorten 
palkintoa voivat hakea myös prosessissa olevat seurat, jotka ovat jo lähellä auditointia, voivat saada 
kannustestipendin (=1000 €). Aikuisten palkinnon voi saada vain Tähtiseura.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/tahtiseuroille/palkinnot/


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

• Syksyn klinikat:
• 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/


Seuratuki-info
• Kaikille seuroille tarkoitettu Seuratuki-info etänä zoomissa.
• Aika: keskiviikko 28.9.2022 klo 17.30-18.30
• Tilaisuuden pitää OKM:n ylitarkastaja Sari Virta.
• Tilaisuus nauhoitetaan. Voitte jakaa videoinfoa eteenpäin seuroille.
• Tässä linkki tilaisuuteen ja ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/dd0b7378-2678-

4b65-a8be-4f29f040550d

https://www.suomisport.fi/events/dd0b7378-2678-4b65-a8be-4f29f040550d


On aika kaivaa seurakamppeet esiin –
Seurapaitapäivää juhlitaan jälleen tiistaina 27.9.2022

Tässä artikkeli, jonka voi jakaa

https://www.olympiakomitea.fi/2022
/08/22/on-aika-kaivaa-
seurakamppeet-esiin-
seurapaitapaivaa-juhlitaan-jalleen-
syyskuussa/

Nettisivun osoite 
https://www.olympiakomitea.fi/seurap
aitapaiva/

https://www.olympiakomitea.fi/2022/08/22/on-aika-kaivaa-seurakamppeet-esiin-seurapaitapaivaa-juhlitaan-jalleen-syyskuussa/
https://www.olympiakomitea.fi/seurapaitapaiva/


Valtakunnallinen harrastusviikko 5. – 11.9.2022

Harrastusviikkoa vietetään jälleen syyskuun alussa.

Jokainen seura voi osallistua viikkoon omalla tavallaan. 
Seurat voivat esimerkiksi järjestää harrastustapahtumia, 
tarjota ilmaisia kokeilukertoja tai organisoida "kutsu kaveri 
treeneihin" -päiviä.

Osa kunnista toteuttaa harrastusviikkoa osana omaa 
harrastamisen Suomen malliaan. Tällöin seurat pääsevät 
myös sitä kautta esittäytymään lapsille ja nuorille.

Miten mukaan?

Harrastusviikon yhteinen logo on kaikkien käytössä ja 
se löytyy osoitteesta www.harrastusviikko.fi

Lajiliitto voi halutessaan tehdä oman harrastusviikkokuvan, 
jonka luovuttaa seurojen käyttöön.

Harrastusviikon sivuilta löytyy ohje tunnuksen laittamisesta 
oman kuvan päälle.

http://www.harrastusviikko.fi


Mitä yhteistä on 
painonnoston ikäsarjan 
EM-voittajalla 65v. ja 
sairaalan pitkäaikais-
osastolla makaavalla 
Riikalla 92v. ?



Aikuisliikunnan työpaja: Liikuntaa ja yhteisöllisyyttä 
urheiluseurassa työelämän jälkeen 25.10.

• SAVE THE DATE:  25.10. klo 12-16 Helsingissä 
(Tapahtumatalo Bank)

• Tavoitteena 
• lisätä ymmärrystä muuttuneesta ikääntyvästä väestöstä ja sen 

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

• Tarkempi ohjelma tulossa



Tukea ikääntyneiden liikuntaan seuroissa

• Hyödynnä Ikiliikkujan kampanja viikkoa (viikko 34) 
seurojen ja lajin viestinnässä ikääntyneille

• Infograafeja voi käyttää sellaisenaan tai niihin voi 
lisätä oman lajin tai seuran viestin - materiaalit 
voi ladata täältä

• valmiita harjoituksia tai harjoitusohjelma, jonka 
avulla ohjaaja tai ryhmä pääsee helposti ja 
turvallisesti käyntiin, kts. Ikäinstituutin YouTube-
kanavan oma soittolista

• Liikunnallisten välipalojen pakettiin on koottu pieniä 
välipalatehtäviä, joita voi helposti hyödyntää 
kokousten ja tapaamisten tauoilla

• Ideoita liikkumiseen yli 65-vuotiaille, ammattilaisille 
ja ohjaajille https://www.voitas.fi/

#Ikiliikkuja #LisääVoimaaVuosiin

https://www.voitas.fi/tietoa-liikunnasta/ikiliikkuja-materiaalit/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSGkbeFujqqEZ23UvUu44LmVPx2jKbp9f
https://www.voitas.fi/


Muiden sidosryhmien terveiset



Nuori mieli urheilussa
Osaamista ja sisältöä valmentajalle

34

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssit opastavat valmentajaa ottamaan 
käyttöön mielen hyvinvointia edistäviä toimintatapoja harjoitusarjessa. 
Kokonaisvaltainen valmennus huomioi mielen hyvinvoinnin. Hyvinvointi 
mahdollistaa kehittymisen urheilussa.

Etusivullamme mieli.fi/nuorimieliurheilussa
- 2 verkkokurssia (30 min ja 3 tuntia). 
- 6 videon soittolista mielen hyvinvoinnin ulottuvuuksista urheilussa.
- UUTTA: Verkkokahvilat. Seuraavat 17.9. ja 13.10.
- TULOSSA: Podcastit
- Nuori mieli urheilussa -blogit 

Mitä lajisi toivoo? Teemme yhteistyötä lajiliittojen kanssa, esimerkiksi
- Sisältöjen / verkkokurssien esittely, työpaja tai koulutus. 
- Yhteisesti työstäen Nuori mieli urheilussa -sisältöjä lajin 

koulutuksiin, arkivalmennukseen jne.

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


Nuori mieli urheilussa
Yhteistyö lajien kanssa, esimerkkejä

35

Työpaja tmv. Tähtiseurapäivillä lajin oman tilaisuuden 
yhteydessä. Tilaukset Suvi V. tai Katri Lilja.

Työpaja tai esittely lajin valmentajille, seuratoimijoille tai 
vanhemmille. Lähi- tai etätoteutus.

Toteutustapoja Nuori mieli urheilussa -sisältöjen opiskeluun 
valmentajakoulutuksessa. Esimerkkejä
- tallenne kouluttajille > miten toteuttaa koulutuksessa
- käytännön demoharjoitus

Nuori mieli urheilussa valmennuslinjan sisällöksi, sparrausta.

Artikkeli lajin mediaan valmentajien palautteista Nuori mieli 
urheilussa -verkkokurssin sisällöstä.

Yhteydenotot:
katri.lilja@mieli.fi tai joni.reijo@mieli.fi

mailto:katri.lilja@mieli.fi
mailto:joni.reijo@mieli.fi
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VAT ja VEAT -koulutuksia järjesävien urheiluopistojen 
verkoston päätös: Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi 
koulutuksen osaamisohjelmaan.

Esittelyjä / webinaareja / keskusteluja
Hiihtokoululaisten vanhemmille, taitoluisteluseurojen 
johtajille, liikunnan aluejärjestön VOK 1 ja 2 sisältöihin, 
alueellinen valmentajien webinaari

Liikuntakeskus Pajulahti, liikunnanohjaajaksi opiskelevat: 
Harjoitusdemojen kautta Hyvän harjoituksen tunnusmerkit 

Seminaari Turussa 14.9. klo 18-21: Mielen hyvinvointi –
suorituksen tukipilari. Yhteistyössä FC Inter ja Turun AMK. Ks. 
(Markkinointi FC Interin somekanavilla.)

https://fcinter.fi/mielen-hyvinvointi-juniorivalmennuksessa/


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)

• 26.9. klo 14-15.30 Urheilun tietosuoja – koulutus (e)

• 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

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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