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7.9.2022 SEURAKEHITTÄJIEN SYKSYN
TAPAAMINEN



Toimintasuunnitelma 2023
• Yleisesti toimintasuunnitelmasta / Jaana
• Jakaannutaan kuuteen ryhmään
• Ryhmillä 10 min / aihe antaa palautetta samalla pohtia, mitä esitetyt asiat  tarkoittavat 

oman toimintasuunnitelman kannalta
• Aiheet: Tähtiseura, Suomisport, järjestötoiminta, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet.  

Aiheista koottu A3 paperille, mitä suunnitelmia on vuodelle 2023.
• Ryhmät kirjaavat huomiot jamboardille/fläpille kaikkien osa-alueiden huomiot, toiveet, 

kommentit. 
• Yhteinen palautekeskustelu Olympiakomitean toimintasuunnitelmasta
• Tämän jälkeen keskustelua ryhmissä lajit & alueet kertovat, mitä heillä on suunnitteilla 

vuodelle 2023.
• Yhteinen purku ryhmät nostavat esille lajien ja alueiden vuoden 2023 

toimintasuunnitelman pääkohtia.



Tähtiseura-ohjelma

• Tapahtumat

• * Päätoimisten päivä seurojen päätoimisille marraskuussa torstai 9.11.2023

• * Aluekierros - teemana seuran markkinointi – syksy 2023 yhteistyössä aluejärjestöjen kanssa ???? 

• Vahvistetaan Tähtiseurojen markkinointiosaamista/brändäys  - verkkokoulutus

• Tähtiseuraohjelman viestintäkampanja toukokuu ja elo/syyskuu

• Laatutekijöiden päivitys – uudet laatutekijät käytössä vuoden 2024 alussa

• Auditointien resurssointi  - miten ratkaistavissa?  Tarvitaanko tähän apuja????

• Tähtiseura-ohjelma / uudet huippu-urheilun lajit mukaan

• Tähtiseura-ohjelman arviointi – Jyväskylän yliopisto / JAMK



Suomisport
• SUOMISPORT SEUROJEN PALVELUN JALKAUTUS

• Yhteistyössä lajiliittojen kanssa, esimerkiksi seuraillat, infot – jatkuu
• Henkilökohtainen myyntityö ja käytön tuki Suomisport-seuroille – jatkuu
• Webinaarisarja seuroille tukemaan seurojen toimintatapojen muutosta Suomisportin avulla – uusi

• Sähköinen taloushallinto
• Markkinointiviestintä
• Tiedolla johtaminen ja tietoturva ...

1) MITÄ UUTTA KEKSISIMME SEUROILLE SUOMISPORTIN KÄYTÖN AKTIVOIMISEKSI?

2) MISTÄ MUISTA KOKONAISUUKSISTA SEURAT KAIPAISIVAT APUA DIGISSÄ?

• SUOMISPORT LIITOILLE JA ALUEJÄRJESTÖILLE
• Lajiliittojen koulutukset:

• Lajiliiton toiveesta täsmäkoulutuksia Suomisportista esim. Henkilöstölle Suomisport-tapahtumahallinnasta - uusi
• Digikehittäjäkoulutukset - jatko mietinnässä

3) MITÄ UUTTA LAJILIITOT KAIPAISIVAT SUOMISPORTISTA?



Järjestötoiminta

• Uutta: Yhdistyslain muutos – mahdollinen toimintaryhmälaki

• Vanhaa: 
• Seuran hyvä hallinto – tulossa hallitusosaaja koulutus
• Verotusasiat
• Työnantajana toimiminen - yrittäjyys/pienyrittäjyys
• Tietosuoja – Tieken hanke: Tietosuojaa lapsille EU hanke

• Päätä-Oikein päivitys, seuran mallisäännöt päivitys ja digiurheiluseura elää

• Yhteisiä sopimuksia: Tuplaturva, musiikin julkinen esittäminen - miten olisi riittojen sovittelijoiden pooli?

• Helpdesk auttaa

• Mikä on kentällä akuutti asia juuri nyt? Mikä seuroja puhuttaa...



Vastuullisuus
• Vastuullisuusohjelman käytäntöön vienti on keskeistä 

• Mahdollisia erityistoimenpiteitä v. 2023 ei ole vielä päätetty



Yhteiskuntasuhteet
• Liikunta ja urheilu eduskuntavaaleissa - yhteinen vaikuttava kampanja

• Rahoituksen turvaaminen
• Liikunnan kansalaistoiminnan edellytykset
• Harrastamisen Suomen mallin tulevaisuus
• Liikkuvat-kokonaisuuden tulevaisuus

• Vaikuttaminen kuntiin ja hyvinvointialueisiin



Vuosikello 2023

• 8.-9.2.   Seuratoiminnan verkostopäivät  =  lajien ja alueiden seurakehittäjille

• 12.-13.9.   Seuratoiminnan verkostopäivät=  lajien ja alueiden seurakehittäjille

• 9.11. Päätoimisten päivä

Syksy Aluekierros syksyllä

Touko ja

elo/syyskuu Tähtiseuraviestintäkampanja 

Seuratoiminnan aamukahvit kuukausittain.  Päivämäärät myöhemmin.
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