
OLYMPIAKOMITEAN
AJANKOHTAISET

8.9.2022 SEURAKEHITTÄJIEN SYKSYN
TAPAAMINEN



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


Vuoden 
urheiluseura 2022



Vuoden urheiluseuraehdokkaiden hakeminen
• Hakuaika 1.-21.10.2022
• Ehdotuksia Vuoden urheiluseurasta saivat tehdä lajiliitot ja liikunnan 

aluejärjestöt

Hakemusten arviointi ja finalistien valinta
• 24.10.-28.10. Olympiakomitean tiimi arvioi hakemukset
• 2.11. valitaan kolme finalistiseuraa
• 4.11. valitut ehdokkaat esitellään Urheilugaalan 

palkintolautakunnalle

Prosessin kuvaus



Vuoden Urheiluseuraa voivat ehdottaa Olympiakomitean 
jäsenjärjestöt sekä liikunnan aluejärjestöt.

VALINNAN KRITEERIT 2022 EHDOTUS

Vuoden Urheiluseuran tulee olla kaikin tavoin hyvä 
seura. Tämän vuoden valinnassa teemana 
on vapaaehtoiset urheiluseuran kivijalkana ??????

- rekrytointi, osaamisen kehittäminen, 
palkitseminen ja vapaaehtoisten johtaminen.

Vuoden Urheiluseuran kriteerit



SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUEN AIKATAULU

• 28.9. klo 17.30-18.30 seuratuki-info webinaarina. Ilmoittautumiset: 
https://www.suomisport.fi/events/dd0b7378-2678-4b65-a8be-4f29f040550d

• 14.10. mennessä päivitettävä lausujatiedot ministeriöön: sari.virta@gov.fi

• 1.-30.11. Seuratukihaku auki

• 1.-14.12. Liittotason lausuntoaika (2vko)

• 15.12.22-5.1.23 alueellinen lausuntoaika (3vko, koska joulu & uusi vuosi)

• 9.1.23 -> OKM & AVI-käsittely alkaa

• päätökset seuratuista ”huhtikuussa” (tarkentuu vielä syksyn mittaan)

https://www.suomisport.fi/events/dd0b7378-2678-4b65-a8be-4f29f040550d
mailto:sari.virta@gov.fi


Tähtiseurapäivät 8.-9.10.
• Ilmoittautumistilanne: lähes 250 hlö mukana.

• Ilmoittautuminen päättyy su 25.9.

• 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”.

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

• Huom! Hotellin majoituskiintiö päättynyt ja kaikki huoneet menivät kiintiöstä. Hotellissa vielä 
toistaiseksi muutamia vapaita huoneita. 

• 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.

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


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/


Aikuisliikunnan työpaja: Liikuntaa ja yhteisöllisyyttä 
urheiluseurassa työelämän jälkeen 25.10.
• 25.10. klo 12-16, Tapahtumatalo Bank, Helsinki 

• Tavoitteena 
• lisätä ymmärrystä muuttuneesta ikääntyvästä väestöstä ja sen mahdollisuuksista 

seuratoiminnalle

• jakaa osallistujien omia konsepteja

• saattaa yhteen urheiluyhteisöä ja seniorijärjestöjä 

• Ilmoittautuminen 17.10. mennessä: 
https://www.lyyti.in/aikuisliikunnantyopaja2510

• Suosittelemme liveosallistumista, mutta etänä voi tulla 
kuuntelemaan puheenvuorot.

• Kutsu tulossa sähköpostiin syyskuun puolivälissä.

OHJELMA
• 12-12.20 Virittäytyminen päivään

• 12.20-13 Ikääntyneiden liikkumisen merkitys ja mahdollisuudet 
johtaja, dosentti Katja Borodulin/Ikäinstituutti

• 13-13.30 Paneelikeskustelu: Miten nuoret ikääntyneet liikkujiksi ja 
aktiviisiksi toimijoiksi seuroihin

• 13.30-14.10 Posterikävely (Voit tuoda oman posterin mukanasi)

• 14.10-14.30 Kahvitauko

• 14.30-15 Seuratoiminnasta liikettä ja yhteisöllisyyttä ikääntyneille
• Seuravetoista harrastetoimintaa ikääntyneille Kuntofutis 6-0! 

Seurakehittäjä Lasse Keski-Loppi, Suomen Palloliitto

• Nummelan Palloseura tuomassa liikettä ja hyvinvointia ikääntyneille, 
Kehittämispäällikkö Timo Tuomi, Nummelan Palloseura ja Vihdin kunta

• 15-15.25 Ryhmätyöskentelyä

• 15.25-15.40 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

• 15.40-16 Mahdollisuus jatkaa verkostoitumista

https://www.lyyti.in/aikuisliikunnantyopaja2510


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

• Syksyn klinikat:
• 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/




Vuosikello
seurakehittäjien verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet seurakehittäjille
2022 SYKSY

• 16.9. klo 9-11 Vastuullisuusklinikka, sateenkaariteema

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

• 28.9. klo 17.30-18.30 Seuratuki-info (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

2023  KEVÄT

• Seuratoiminnan aamukahvit kuukausittain.  Päivämäärät 
myöhemmin.

• 8.-9.2. Seuratoiminnan verkostopäivät

• 12.-13.9.  Seuratoiminnan verkostopäivät

• Syksy: Seuratoiminnan Aluekierros 

• 9.11. Päätoimisten päivä

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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