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Vuoden 2022 aikuisten 
Tähtiseura esittäytyy



Seurakehittäjä-verkoston 
kysely 2022



KYSELY
SEURAKEHITTÄJIEN
VERKOSTOLLE 2022
TULOKSET



Kysely toteutettiin 7.-18.11.2022
Vastaajia: 46 hlö

Vastausprosentti: 24,8 %



Taustatiedot



Taustatiedot

Missä työskentelen?

17,4 %

76,1 %

6,5 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Aluejär jestössä

Laj i l i i tossa

Muussa jär jestössä



Taustatiedot

Kuinka monta vuotta olen osallistunut Seurakehittäjien verkoston toimintaan?

19,6 %

28,3 %

30,4 %

6,5 %

15,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

alle 1 vuotta

1-3 vuotta

4-5 vuotta

6-10 vuotta

yl i  10 vuotta



Seurakehittäjän työ



Taustatiedot

Työni sisältää seurakehittämistä

28,3 %

23,9 %

28,3 %

19,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

yli  75 % työajas ta (voi ol la monimuotoista, esim. s isältää seurojen 
kouluttamista)

50 – 75 % työajas ta

25 - 50 % työajasta

al le 25 % työajasta

2020: 23,1 %

2020: 20,5 %

2020: 43,6 %

2020: 1%



Taustatiedot

Arvioin, että seurakehittämisen osuus työssäni tulee

34,8 %

54,3 %

10,9 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

lisääntymään

pysymään samana

vähentymään

2020: 52,5 %

2020: 40 %

2020: 7,5 %



Seurakehittäjäverkoston 
toiminta



Seurakehittäjien verkosto

Mihin seuraavista Seurakehittäjien verkoston toiminnoista tai tapahtumista olet osallistunut?

58,7 %

82,6 %

82,6 %

47,8 %

32,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

verkostotapaamiset (2-päiväiset kevääl lä ja syksyl lä)

seuratoiminnan aamukahvit

koulutust i la isuudet ja osaamisen kehit täminen (auditoint ikoulutus, 
teemakoulutukset/ infot)

sparraukset (Olympiakomitean jär jestämät)

verkoston jäsenten keskenään jär jestämät t i la isuudet,  sparraukset,  
kohtaamiset

2020: 65 %

2020: 90 %

2020: 80 %

2020: 55 %

2020: 27,5 %



Wengerin arvon luonnin viitekehys kehittäjäverkoston 
toiminnan arvioinnissa

13.12.202214

• Verkoston toiminnan arviointi on toteutettu soveltaen Wengerin (Wenger ym. 2011) arvon luonnin 
viitekehystä. 

• Verkoston tai oppivan yhteisön osallistujalleen tuottamaa arvoa kuvataan viitekehyksessä viidellä eri tasolla:
• välitön arvo
• potentiaalinen arvo
• Sovellusarvo
• realisoitunut arvo 
• uudistumisarvo

• HUOM! ASTEIKKO 1-4



Välitön arvo / Asteikko 1-4

3,5

3,46

3,42

3,49

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Toiminta/tapahtumat ovat ol leet hauskoja ja innostavia

Olen keskustel lut  ja solminut kontakteja muiden toimijoiden kanssa

Toiminta/tapahtumat ovat ol leet oleel l is ia työni kannalta

Vuorovaikutus/kontakt i t  ovat ol leet oleel l is ia työni kannalta

Kaikk i vastaajat

2020: 3,47

2020: 3,43

2020: 3,42

2020: 3,49



Potentiaalinen arvo / Asteikko 1-4

3,39

3,33

3,33

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Olen omaksunut uusia t ietoja ja tai toja

Olen innostuneempi työstäni

Olen saanut käyttööni uusia työkaluja, toimintatapoja tai prosesseja

Kaikk i vastaajat

2020: 3,54

2020: 3,24

2020: 3,58



Sovellusarvo / Asteikko 1-4

3,39

3,33

3,13

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Olen käyttänyt /soveltanut hankk imaani t ietoa/ta itoa

Olen pystynyt hyödyntämään verkostossa kehitettyä mater iaal ia / työkalua

Olen pystynyt viemään käytäntöön verkostossa syntyneen idean tai 
ehdotuksen

Kaikk i vastaajat

2020: 3,68

2020: 3,51

2020: 3,27



Realisoitunut arvo / Asteikko 1-4

3,16

3,02

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Osall is tumiseni verkostoon on vaikuttanut työni tuloksi in posit i iv isest i

Osal l is tumiseni verkostoon on vaikuttanut organisaat ioni tuloksi in 
posit i iv isest i

Kaikk i vastaajat

2020: 3,05

2020: 2,9



Uudistumisarvo

3,13

2,7

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Osall is tumiseni on saanut minut ref lek toimaan asioiden tärkeyttä tai  
merk itystä

Osall is tumiseni on muuttanut muiden organisaat iossani toimivien käsitystä 
asioiden tärkeydestä tai merk ityksestä

Kaikk i vastaajat

2020: 2,5

2020: 3,34



Avoimet kysymykset

Vastauksissa korostuivat erityisesti:

• Tapahtumien sisältö (hyvää tietoa, 
esimerkkejä, monipuolisuus)

• Vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden
luominen (avoimuus, yhteistyö, vertaistuki, 
eri puolilta Suomea)

Monipuolisesti ehdotuksia. Esimerkiksi:

• Aiheiden kysyminen verkoston jäseniltä

• Enemmän kasvokkain, vähemmän etä

• Lisää lajiliittoja mukaan

• Teemoja/sisältöjä mm: vapaaehtoiset, 
monipuolisia seura-esimerkkejä, 
casepohdintoja, Tähtiseura-ohjelman 
edelleenkehittäminen

• Tilaisuuksia ilta-aikaan oto-seurakehittäjille

Missä asioissa verkoston toiminnassa on 
onnistuttu?

Miten verkoston toimintaa voisi kehittää ja 
mitä asioita siellä tulisi käsitellä, jotta se 
palvelisi osallistujia paremmin?



Verkoston palaute 
Olympiakomitean toiminnasta



Olympiakomitea seuratoiminnan tukena / Asteikko 1-5

4

3,5

3,3

3,2

3,5

3,9

3,3

3,4

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Tähtiseurato iminta – seuratoiminnan laatuohje lma

Lasten ja nuorten seuratoiminnan kehit täminen

Aikuisten seuratoiminnan kehit täminen

Huippu-urhei luseurato iminnan kehit täminen

Seuratoiminnan hal l innon edistäminen

Seurakehit täj ien tukeminen ja yhte inen kehit täminen

Seuratoiminnan edunvalvonta

Seuratoiminnan viest intä

Kaikk i vastaajat



Olympiakomitea edistämässä yhteisön digitalisoitumista
/ Asteikko 1-5

3,5

3,1

3,8

3,4

3,5

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Suomisport Li i t topalvelun yl läp ito

Suomisport Seurapalvelun kehit täminen

Suomisport in asiakaspalvelu ja - tuk i

Olympiakomitea digital isaat ion edistäjänä

Digikehit täjäkoulutukset

Kaikk i vastaajat



Olympiakomitean seuratoiminnan tiimi
/ Asteikko 1-5

4,4

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

palvelualt t ius ja toiminta

Kaikk i vastaajat



Kokonaiskeskiarvot
/ Asteikko 1-5

3,5

3,5

4,4

3,6

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Olympiakomitea seuratoiminnan tukena

Olympiakomitea edistämässä yhte isön digital iso i tumis ta

Olympiakomitean seuratoiminnan t i im i

Kesk iarvo

Kaikk i vastaajat



Uudistuksia verkoston työhön vuodelle 2023

Haluamme teidät mukaan enemmän vaikuttamaan sisältöihin ja kokeillaan uutta toimintatapaa:

• Verkostotapaamiset 2 krt vuodessa
- kutsutaan 3-4 henkilöä ideointipalaveriin rakentamaan toiminnan sisältöä.
- OK kutsuu henkilöt ja ne vaihtuvat joka tilaisuuteen.  Helmikuun ryhmä Tiiu Tuomi, Niklas Hagel, Laura Härkönen

• Aamukahvit  9 krt vuosi
- Lähettäkää  Eijalle / Suville sähköpostilla aiheista, joista voisitte kertoa Aamukahveilla tai joista haluaisitte kuulla
- Me voimme olla yhteydessä ja kysellä, löytyisikö teiltä sopivaa aihetta muille kerrottavaksi

Tavoite  verkoston äänen kuuluminen laajemmin!



Suomisport ajankohtaiset



Suomisport-ajankohtaiset
• Palautekysely – kiitos vastanneille.

• Uusi rekrytointi loppusuoralla Suomisport-tiimiin, Data-analyytikko Topias Koukkula aloittaa tammikuun alussa.

• Marras-joulukuussa: 10 uutta seuraa.

• Toiminnallisuudet: automaattiset maksumuistutukset sovellus ja sähköposti (seurat)



Otsikko#4Otsikko

ASIAKASPALAUTEKYSELY 2022 

KYSELYT LIITOILLE JA SEUROILLE, VASTAUSAIKA: marraskuu
JAKELU: suora s-posti käyttäjille, muistutus ja Suomisport-uutiskirje

PALAUTEKYSELY LIITOILLE:  104 LAJILIITTOA (78 aktiivista), 708 KÄYTTÄJÄÄ

VASTAUSPROSENTIT: Organisaatioista 52,88 %, kaikista käyttäjistä 7,76%

PALAUTEKYSELY SEUROILLE:  4 800 SEURAA (900 aktiivista),  14 295 KÄYTTÄJÄÄ

VASTAUSPROSENTIT: Organisaatioista 9,7 %, aktiivisista 51,7 % , kaikista käyttäjistä3,2%



Minkä YLEISARVOSANAN annat Suomisport-palvelulle?

3,6

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Arvosana Suomisport i l le

Kaikk i vastaajat

3,2

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Arvosana Suomisport i l le

Kaikk i vastaajat

liitot

seurat



Mitä seuraavista Suomisportin työkaluista olet käyttänyt viimeisen vuoden aikana? Arvosana

46,4 %

35,2 %

14,8 %

63,5 %

8,3 %

26,7 %

8,7 %

28,5 %

19,3 %

17,7 %

14,3 %

17,5 %

1,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Jäsenhall in ta

Jäsenmaksut

Raport i t  seuran toiminnasta

Lisenssien, pel ipassien, vakuutusten hal l innoint i

Li i ton luomien meri i t t ien myöntäminen

Tapahtumahall inta /  Seuran tapahtumat

Tapahtumien markk inoint i  Suomisport in tapahtumahaussa

Ryhmien hal l inta /  Ryhmien tapahtumat

Ryhmien kausimaksut

Viest intäto iminnot

Täht iseura-verkkopalvelu

OKM-Tuk ihaku

Taloushal l innon integraat iot (Netvisor,  Procountor)

Kaikk i vastaajat (KA:5.43, Hajonta:3.48) (Vastauksia:446)

Arvosana 
(keskiarvo)

Jäsenhallinta 3,1
Jäsenmaksut 3
Raportit seuran toiminnasta 3,3
Lisenssien, pelipassien, 
vakuutusten hallinnointi 3,3
Liiton luomien meriittien 
myöntäminen 3,6
Tapahtumahallinta / Seuran 
tapahtumat 3,3
Tapahtumien markkinointi 
Suomisportin 
tapahtumahaussa 3
Ryhmien hallinta / Ryhmien 
tapahtumat 3,3
Ryhmien kausimaksut 3,2
Viestintätoiminnot 2,8
Tähtiseura-verkkopalvelu 3,7
OKM-Tukihaku 3,5
Taloushallinnon integraatiot 
(Netvisor, Procountor) 3,2

seurat



Muut ajankohtaiset 



Seuratoiminnan verkostopäivät 8.-9.2.2023
• Paikka: Clarion Aviapolis, Vantaa 

• myös etäosallistumismahdollisuus – vain kuuntelu

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

• Ilmoittuminen 23.1. mennessä: 
• paikan päälle tästä>>
• etänä tästä>>

• Kutsu ja tarkempi ohjelma tulossa joulukuussa

• Keskiviikko 8.2. klo 11.30-17 + illallinen 
• Seuratoimijoiden jaksaminen niin vapaaehtoiset kuin 

päätoimisetkin – asiantuntijoiden puheenvuoroja ja 
keskustelua aiheesta

• Vinkkejä toiminnan arviointiin vrt. Tähtiseura-
auditointi.  Asiantuntijan puheenvuoro.

• Yhteinen illallinen klo 19

• Torstai 9.2. klo 9-15

• Seuratoiminnan markkinointi 

• Uutisia lajiliitoista, alueilta ja Olympiakomiteasta

OHJELMA

https://www.suomisport.fi/events/ad1f8fcf-0929-4e65-ae45-bf6a068efdae
https://www.suomisport.fi/events/be44348e-c94f-4ec1-8ec9-c710449ade7d


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/


SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUEN AIKATAULU

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


Vuosikello
seurakehittäjien verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet verkostolle
2023 KEVÄT

• 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)

Ilmoittautumislinkit ja esitysmateriaalit löytyvät 
verkoston nettisivuilta>>>

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

2023  SYKSY

• 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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