
SEURATOIMINNAN 
AAMUKAHVIT

15.11.2022



Vuoden 2022 lasten ja nuorten 
urheilun Tähtiseura esittäytyy



Kansalaiskyselyn tuloksia -
urheiluseurojen 
vetovoimatekijät



Suomisport ajankohtaiset



Suomisport-ajankohtaiset

• Merkkipaalu: 700 000 Sporttitiliä rikki

• Loka-marraskuussa: 16 uutta seuraa

• Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry uudeksi Suomisport-liitoksi 2023 alkaen

• Suomisport-palautekysely lähtenyt seuroille ja lajiliitoille – VASTAUSAIKA KUUN 
LOPPUUN

• Sovelluksesta uusin versio (1.0.46): mm. lisenssikorttien lisätietoihin 
seuratietomuutokset

TERVETULOA 
JEFU!



https://www.suomisport.fi/events/f32ba210-e200-4f0c-b6e0-d9ca7b0e8c1d

https://www.suomisport.fi/events/f32ba210-e200-4f0c-b6e0-d9ca7b0e8c1d


Muut ajankohtaiset 



Save the date: Seuratoiminnan verkostopäivät 
8.-9.2.2023
• Paikka: Clarion Aviapolis, Vantaa (myös etäosallistumismahdollisuus)

• Aikataulu:
• Ke 8.2. klo 11.30-17 & yhteinen illallinen (aloitus lounaalla)
• To 9.2. klo 9-15

• Kutsu ja ohjelma tulossa joulukuussa

• Mukaan ovat tervetulleita lajiliittojen ja aluejärjestöjen 
seurakehittäjät, lasten ja nuorten urheilun vastaavat sekä 
aikuisliikuntavastaavat



Liikuntaa ja yhteisöllisyyttä 
urheiluseurassa työelämän jälkeen
• Kiitos kaikille 25.10. aikuisliikunnan työpajaan osallistuneille!

• Eri lajien sovelluksiin ja muiden toimijoiden tarjontaan ikääntyneille voi 
tutustua postereissa ja esiintyjien esityksiin voi palata täällä.

• Työ jatkuu
• Viestinnällä
• Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä
• Koulutustilaisuudella "Aikuisliikunta seuran voimavarana - eväitä seurojen 

tukemiseen" 25.1.2023 klo 9-11 (lajien ja alueiden seura- ja aikuisliikunnan 
kehittäjille)

• Aluejärjestöjen koordinoimilla maakunnallisia/paikallisilla tilaisuuksilla 2023 
(seuroille, seniorijärjestöjen paikallisyhdistyksille, kunnille ym. toimijoille)

• Tutustu artikkeliin Ikääntyneiden liikunnan lisääminen edellyttää 
yhteistyötä – seurojen ja yhdistysten aktiivisuus tärkeää

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/sites/1/2022/10/e8db0032-posterien-valokuvat_aikuisliikunnan-tyopaja-25.10.2022.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/
https://www.olympiakomitea.fi/2022/10/28/ikaantyneiden-liikunnan-lisaaminen-edellyttaa-yhteistyota-seurojen-ja-yhdistysten-aktiivisuus-tarkeaa/


#kiitosseuratoimija nostaa esille 
vapaaehtoistyötä ja sen tekijöitä. 

Kampanja-aika on marraskuu ja vuoden 
vapaaehtoisen palkinnon voittaja 
palkitaan 5.12. 

Voittajan seura palkitaan 3 000 euron 
stipendillä, mutta kiitos lämmittää kaikkia!

Kiitä sinäkin ja kannusta kiittämään! 

Infot:
https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/29/kuka-on-urheiluseurasi-
supertyyppi-kiita-hanta-somessa-kiitosseuratoimija/

Kiitetään yhdessä vapaaehtoisia! 

https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/29/kuka-on-urheiluseurasi-supertyyppi-kiita-hanta-somessa-kiitosseuratoimija/


Kysely seurakehittäjäverkostolle 2022

• Jos olet seurakehittäjä/teet työksesi seurojen kehittämistä, vastaa kyselyyn 18.11. mennessä: 
https://q.surveypal.com/Kysely-seurakehittajille_2022

• Kyselyssä arvioidaan seurakehittäjien verkoston toimintaa ja vaikuttavuutta. Mukana myös muutama kysymys 
koskien Olympiakomitean toimintaa.

• Tuloksia käydään läpi joulukuun aamukahveilla, jos vastauksia saadaan riittävästi!

https://q.surveypal.com/Kysely-seurakehittajille_2022


Palautetta Tähtiseurapäiviltä



Tyytyväisyytesi Tähtiseurapäiviin kokonaisuutena
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Mitä mieltä olit pääseminaarin ohjelmasta?
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Ohjelmasisältö (lajipalaverit)

(1 = huono, 5 = erinomainen)
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Mitä mieltä olit sunnuntain ohjelmasta? Anna arvosana niille 
rinnakkaissessioille, joihin osallistuit.
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Yleistä Tähtiseurapäivistä - Mitä mieltä olit seuraavista?
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Muiden sidosryhmien terveiset



Kasva22-
seminaari
26.-27.11.2022 Vierumäki



KASVA22 on seminaari kasvatuksesta, valmentamisesta, 
kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta, hyvinvoinnista ja 
liikunnallista itsetuntoa edistävistä käytännön vinkeistä. 

Seminaari kokoaa yhteen varhaiskasvattajat, kouluissa lasten 
liikunnan parissa toimivat, urheiluseurojen lapsivaiheen 
toimijat sekä muut lasten liikuttajat!

Vielä ennätät mukaan pysähtymään laadukkaan ja tasapainoisen 
lasten liikunnan ja urheilun äärelle. Yhteistyöllä syntyy jotakin 
uutta!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:  
www.vierumaki.fi/kasva22-seminaari



Vuosikello
seurakehittäjien verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUEN AIKATAULU

• 1.11.-30.11. klo 16.15 Seuratukihaku auki

• 14.11. klo 14-15 OKM-info seuratuen lausujille etä. Infosta tehdään video. 
https://olympiakomitea.zoom.us/j/81924739781

• 1.-14.12. Liittotason lausuntoaika 

• 15.12.22-5.1.23 alueellinen lausuntoaika 

• 9.1.23 -> OKM & AVI-käsittely alkaa

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

Tämän linkin alta löytyvät sekä infoslidet suomeksi ja ruotsiksi että Seuratuen infotilaisuuden video

https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/29/seuratoiminnan-kehittamistuen-haku-avautuu-marraskuussa/

https://olympiakomitea.zoom.us/j/81924739781
https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/29/seuratoiminnan-kehittamistuen-haku-avautuu-marraskuussa/


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

• Syksyn klinikat:
• 29.11. klo 15-16 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen. 
• 7.12. klo 15-16 Tähtiseura-ohjelman yleisesittely. 

• 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/


Tulevat tilaisuudet verkostolle
2022 SYKSY

• 13.12. Seuratoiminnan aamukahvit (Taitotalo + etä)
• Taitotalossa tarjolla aamupalaa

Ilmoittautumislinkit ja esitysmateriaalit löytyvät 
verkoston nettisivuilta>>>

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

2023  

• 17.1.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 25.1. Aikuisliikunta seuran voimavarana - eväitä seurojen tukemiseen (e)

• 8.-9.2. Seuratoiminnan verkostopäivät, Vantaa (e)

• 14.3.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 11.4.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 16.5.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 13.6.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 22.8.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 12.-13.9. Seuratoiminnan verkostopäivät (e) (ALUSTAVA)

• Syksy: Seuratoiminnan Aluekierros 

• 10.10.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 9.11. Seurojen päätoimisten päivä

• 14.11.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 12.12.  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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