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Tähtiseura-ohjelman laatutekijöiden päivitys 
aikataulu
1. Lähetekeskustelu seurakehittäjien kanssa 9.2.

2. Kirjallinen kysely seurakehittäjille helmikuu.

3. Kirjallinen kysely Tähtiseuroille maaliskuun alku  - koko Tähtiseura-arviointi 2020.

4. Seurakehittäjistä koostuva työryhmä työstää laatutekijöitä maalis-huhtikuu.

5. Muutosehdotuksen esittely seurakehittäjille ja Olympiakomitean 
johtoryhmälle.

6.           Muutosehdotukset Vincitille lokakuussa 2023.

7.           Uudet laatutekijät käytössä vuoden 2024 alussa. 



Suunnitteilla – Tarpeettomien kehityspolkujen 
puhdistaminen Tähtiseura-verkkopalvelusta
• Tavoitteena poistaa tarpeettomaksi/ pitkään keskeneräiseksi jääneet tai 

vahingossa avatut kehityspolut.

• Käy Tähtiseura-verkkopalvelussa läpi omat seurasi erityisesti ”Matkalla 
Tähtiseuraksi”-listalta ja selvitä mitkä polut saa poistaa. Kysy tarvittaessa 
seuralta.

• Ilmoita (seuran nimi, laji, mikä kehityspolku) Suvi Voutilaiselle 
suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi 31.3. mennessä.

• Poistamiset tehdään yhdellä kertaa viimeistään ennen seuraavaa 
laatutekijäpäivitystä. Seura pystyy aloittamaan halutessaan kehityspolun 
uudelleen alusta ja saa tällöin käyttöönsä tuoreimmat laatutekijät.

• HUOM! Poistettujen polkujen sisällöt eivät jää talteen (poislukien liitepankissa 
olevat tiedostot). Ohjeista seuraa tarvittaessa itse ottamaan tiedot talteen.

mailto:suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi


TULEVAISUUDEN 
URHEILUSEURA 2023

RANTALAINEN & 
OLYMPIAKOMITEA



Toistetaan kampanja vuonna 2023
Ehdotus toimenpiteiksi ja aikatauluksi

1.3.2023

Julkistetaan kampanja

Olympiakomitean ja

Rantalaisen sivuilla. 

Ohjaus OK:n sivuilta

Rantalaisen landing 

pagelle.

Kampanja-aika

kaksi viikkoa. 

Viestitään kampanjasta

somekanavissa, esim

Tähtiseurat FB.

20.2.-24.3.2023 1.–15.3. 2023 Huhtikuu

Rantalainen kokoaa listan

ehdokkaista.

Yhteisraati kokoontuu

valitsemaan palkittavan

seuran.

Palkitaan ja julkistetaan

voittaja



Olympiakomitean 
vaalivaikuttamisen teemat



HUIPPU-URHEILU
Suomalaiset arvostavat ja 
haluavat huippu-urheilumenestystä.

Huippu-urheilu rakentaa yhteishenkeä, synnyttää 
elämyksiä, antaa esikuvia, kannustaa liikkumaan ja 
mainostaa Suomea maailmalla. Urheilu yhdistää ja 
inspiroi meitä.

Kolme neljästä suomalaisesta on kiinnostunut siitä, että 
suomalaiset urheilijat menestyvät kansainvälisesti. 
Jotta upeita urheiluhetkiä ja menestystä saadaan 
tulevaisuudessakin, urheilijoilla tulee olla 
kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö.

LÄHTÖKOHTANA STRATEGIA

SEURATOIMINTA
Liikunta ja urheilu on 
Suomen suurin kansanliike.

Seuratoimintaan osallistuu peräti 1,8 miljoonaa 
suomalaista. Seurat ovat Suomen suurimman 
kansanliikkeen kivijalka ja merkittävä hyvinvoinnin 
tuottaja ympäri maata. Koronan kolhima seuratoiminta 
kaipaa nyt tukea, jotta se saadaan uuteen nousuun. 

Seuratoiminta perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen: 
vapaaehtoiset ovat suomalaisen urheilun sydän ja 
mahdollistaja. Seuroissa on yli 500 000 vapaaehtoista 
ja vapaaehtoistyön taloudellinen arvo on vuosittain 
peräti 700 miljoonaa euroa. 

LIIKUNNALLINEN 
ELÄMÄNTAPA
Liikunta edistää hyvinvointia ja ehkäisee 
kaikkia merkittäviä kansansairauksia.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista liikkuu terveytensä 
kannalta liian vähän.

Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat 
yli 3 miljardia euroa vuodessa. Liian vähäisen liikunnan 
kustannukset ovat kasvussa, koska väestömme 
ikääntyy ja lapset liikkuvat liian vähän.

Liikunta vaikuttaa fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin 
lisäksi myönteisesti esimerkiksi mielenterveyteen, 
maanpuolustuskykyyn, oppimiseen, yhteisöllisyyteen 
ja työkykyyn.



MENESTYSTÄ JA 
ELÄMYKSIÄ: 
Edistetään 

huippu-urheilua

YHTEISÖLLISYYTTÄ 
SEUROISSA: 

Tuetaan liikunnan 
kansalaistoimintaa

MIELEKÄS 
LIIKUNTAHARRASTUS 
JOKAISELLE LAPSELLE: 

Kehitetään 
Harrastamisen 
Suomen mallia

LIIKETTÄ ARKEEN: 
Kehitetään 
Liikkuvat-

kokonaisuutta
ja arkiliikunnan 

edellytyksiä

EDELLYTYKSIÄ 
LIIKUNNALLE JA 

URHEILULLE: 
Vahvistetaan 
rahoitusta ja 

rakenteita

EDUSKUNTAVAALITAVOITTEET



LIIKKEEN, LIIKUNNAN JA URHEILUN LISÄÄMINEN AVAINTAVOITTEEKSI

Liikunta väylänä hyvinvointiin ja koronasta nousuun

EDELLYTYKSIÄ LIIKUNNALLE JA URHEILULLE | Vahvistetaan rahoitusta ja rakenteita
Vahvistetaan liikunnan ja urheilun rahoitusta, jotta liikunnan pitkäjänteinen edistäminen on mahdollista. Monipuolistetaan liikunnan valtionrahoitusta.

LIIKETTÄ ARKEEN | Kehitetään Liikkuvat-kokonaisuutta ja arkiliikunnan edellytyksiä
Jatketaan ja vahvistetaan elämänkulun liikkumisohjelmia: kehitetään Liikkuvat-kokonaisuutta vaikutusarvioiden perusteella. Vahvistetaan toimien 
kattavuutta elämän nivelvaiheissa. Varmistetaan hyvät edellytykset arkiliikunnalle, kuten kävelylle, pyöräilylle ja ulkoilulle.

MIELEKÄS LIIKUNTAHARRASTUS JOKAISELLE LAPSELLE | Kehitetään Harrastamisen Suomen mallia
Lisätään liikettä koulupäivään ja sen välittömään yhteyteen. Varmistetaan, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa omalla tasollaan. 
Rakennetaan kokeiluista mahdollistavia polkuja pidempikestoiseen liikuntaharrastamiseen, seuratoimintaan ja urheiluyläkouluihin.

YHTEISÖLLISYYTTÄ SEUROISSA | Tuetaan liikunnan kansalaistoimintaa
Vahvistetaan liikunnan kansalaistoiminnan edellytyksiä elpyä koronapandemiasta ja siten autetaan ihmisiä palaamaan harrastusten pariin. 
Lisätään pitkäjänteisyyttä pitämällä liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan avustusmäärä vähintään ennallaan ja siirtymällä useampivuotisiin 
avustuspäätöksiin.

MENESTYSTÄ JA ELÄMYKSIÄ | Edistetään huippu-urheilua
Edistetään huippu-urheilun ammattilaisuutta ja toimintaedellytyksiä tukemalla urheilijoita, valmentajia ja urheiluakatemioita, kehittämällä urheilijoiden ja 
valmentajien osaamista sekä parantamalla urheilijoiden sosioekonomista asemaa. Vahvistetaan urheiluyläkoulujen, toisen asteen urheiluoppilaitosten ja 
huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen asemaa.



YHTEISÖLLISYYTTÄ SEUROISSA: 

Tuetaan liikunnan 
kansalaistoimintaa
Tausta: Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun 
kivijalka. Liikunnan kansalaistoiminta on Suomen suurin 
kansanliike: seuratoimintaan osallistuu peräti 1,8 miljoonaa 
suomalaista. Toimintaa tukemalla edistetään suomalaisten 
liikuntamahdollisuuksia ja huippu-urheilumenestystä. 

Seura- ja yhdistystoiminta perustuu vahvasti 
vapaaehtoisuuteen: seuroissa on yli puoli miljoonaa 
vapaaehtoista. Vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta on 
yhteiskunnalle kustannustehokas tapa järjestää liikuntaa ja 
urheilua. 

Seurat ovat myös tärkeä työllistäjä: noin viidesosa Suomen 
lähes 10 000 seurasta on myös työnantaja. Koronapandemian 
myötä seuratoiminta koki kovia, kun monet, etenkin lapset ja 
nuoret, putosivat harrastustoiminnan parista. Siksi nyt on aika 
tukea seura- ja yhdistystoimintaa ja auttaa suomalaisia 
palaamaan harrastusten pariin. 



YHTEISÖLLISYYTTÄ SEUROISSA: 

Tuetaan liikunnan 
kansalaistoimintaa

KONKREETTISIA EHDOTUKSIA:

Tuetaan liikunnan kansalaistoimintaa elpymään koronapandemiasta ja 
säilytetään liikunnan ja urheilun järjestöjen avustusmäärät vähintään ennallaan. 

Mahdollistetaan seurojen ja yhdistysten rahoituspäätökset 2-4 vuodeksi kerrallaan pitkäjänteisyyden lisäämiseksi.

Lisätään yksityistä rahoitusta liikunnan kansalaistoiminnalle säätämällä lahjoitusvähennys 
liikuntaan ja urheiluun kohdistuvista lahjoituksista. 

Varmistetaan hyvät kannustimet vapaaehtoistyölle ja selvitetään mahdollisuuksia edistää harrastustoimintaa 
verotuksen keinoin.

Vahvistetaan lisärahoituksella vastuullista seuratoimintaa, yhdenvertaisuutta ja turvallista toimintaympäristöä läpi 
liikkujan polun aina harrastamisesta huippu-urheiluun. 

Tuetaan työllistymistä seuratoimintaan ja puretaan työllistymisen esteitä. Esimerkkinä toimivasta käytännöstä ovat 
nuorten kesätyösetelit.



Eilen 8.2. julkaistu #LiikettäSuomeen -
liikunnan ja urheilun manifesti

Manifesti sisältää 12 tavoitetta, jotka 
perustuvat syksyllä julkaistuihin liikunnan 

ja urheilun eduskuntavaalitavoitteisiin

#liikuntaehdokas

https://www.olympiakomitea.fi/2023/02/08/liikettasuomeen-olympiakomitea-haastaa-kansanedustajaehdokkaat-edistamaan-liikuntaa-ja-urheilua/


Seuratoiminnan palautekyselyt 
tuloksia vuodelta 2022



Missä mennään yhdistyslain 
muutoksen osalta?
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Toteutuneet yhdistyslain  muutokset  (voimaan 7/22)

- hybridikokous sallitaan ilman yhdistyksen sääntökirjausta, ellei sitä säännöissä erikseen kielletä

o hybridikokous= fyysinen kokouspaikka+ etäosallistumismahdollisuus 

- sallitaan yhdistyksen sääntökirjauksella etäkokouksen pitäminen ilman fyysistä kokouspaikkaa

o huom. jatkossa olisi syytä arkikielessä käyttää ilman fyysistä kokouspaikkaa pidettävästä kokouksesta nimeä 
etäkokous

- ennakkoilmoittautuminen ehtona kokoukseen osallistumiselle, mainittava säännöissä

o kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä kokouskutsussa mainitusta ilmoittautumispäivästä taaksepäin 

o jäsenellä on oikeus osallistua kokoukseen vain etäyhteydellä, jos hän on ilmoittanut osallistuvansa näin ja  
kokouskutsussa on mainittu tällaisen osallistumistavan sitovuudesta

- suhteellinen vaali voidaan jatkossa toteuttaa avoimena äänestyksenä, mikäli säännöissä on siitä mainita 
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Uudet muutokset  (2023)

- jäsen- ja liittoäänestyksen salliminen hallituksen valitsemiseksi, jos säännöt sallivat

o lisäksi säännöillä voidaan määrätä, että osa hallituksen jäsenistä voitaisiin valita perinteisessä tai 
etäkokouksessa ja osa liitto- tai jäsenäänestyksellä

o ei vaikuttane urheilujärjestöihin 

- yhdistyksen hallituksen päätöksenteko ilman (fyysistä) kokousta

o kirjataan vallitseva oikeustila

- hallituksen päätösvallan delegointi jäsenasioissa

o jäseneksi ottamista  koskeva päätös  ja samoin eroilmoitusten vastaanottaminen  voidaan delegoida hallitusta 
alemmalle tasolle, vaatii sääntökirjauksen

o jäsenkelpoisuudet määritellään edelleen säännöissä, hallitus voisi päättää jäseneksi hyväksymismenettelystä
(aina kuitenkin tahdonilmaus ja jäseneksiotto)
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Uudet muutokset  (2023)

- kevennetty tilinpitomalli kirjanpitolain sijaan 

o liikevaihto enintään 30.000 euroa päättyneellä ja edellisellä tilikaudella

o 1.7.2023 alkavalta tilikaudelta sovelletaan

o helpottaa pienten yhdistysten hallinnollista taakkaa ja säästää kuluja

Ei tällä vaalikaudella
- Toimitusjohtaja instituutio

- Yhdistysten yhdistymistä koskevat säännöt

- Toimintaryhmälaki 



Suomisport Seurapalvelun 
avulla toteutetaan hyvää 

hallintoa
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Hyvä hallinto ja seuran sähköiset järjestelmät

- Eihän sillä ole väliä millä järjestelmässä seurat hoitavat hallinnon ,kunhan hoitavat sen jollain digijärjestelmällä!

Näin ei ole!

- Mopolla voi kulkea ja se vastaa samaan kulkemisen tarpeeseen kuin sähköauto. Onko sillä väliä kumman 
valitsee?

- Pitääkö lakia ja sääntöjä noudattaa, jos noudattamatta jättämisestä ei jää kiinni tai siitä ei rankaista?

Lainauksia jäsenhallinnan ”tarinoista”:
• Kun jäsenet lisätään/liittyvät järjestelmään, saavat he samalla halutun ryhmän jäsenyyden
•Tilanteesta riippuen jäsenet voivat joko itse lisätä itsensä seuran jäseneksi ja ottaa jäsentilin käyttöönsä 
(esimerkiksi ilmoittautuessaan kurssille), tai toimihenkilöt voivat lisätä jäsenet ja kutsua heidät seuraan 
(esimerkiksi joukkueenjohtaja lisää uudet pelaajat kauden alussa)
•Toimihenkilö voi luoda Kurssin, johon uudet jäsenet ilmoittautuvat ja näin ollen liittyvät seuran jäseniksi

Webinaarit https://info.suomisport.fi/seurojen-palvelut/webinaarisarja/

https://info.suomisport.fi/seurojen-palvelut/webinaarisarja/


Muut ajankohtaiset



Ikiliikkuja-viikko maaliskuussa

• Ikäinstituutti kutsuu kuntia ja järjestöjä toteuttamaan yhdessä Ikiliikkuja-viikkoa 13.-19.3.2023. 

• Liikunnallinen teemaviikko muistuttaa arjen pienten valintojen merkityksestä hyvinvoinnille ja tarjoaa 
liikkumismahdollisuuksia yli 65-vuotiaille

• Lue lisää kampanjasta: http://www.ikainstituutti.fi/ikiliikkujaviikko/
• Huom! Materiaaleista löytyy myös lajisovelluksia

http://www.ikainstituutti.fi/ikiliikkujaviikko/


#unelmienliikuntapäivä 10.5.2023 seuroissa

Lisätietoja ja materiaalit: 
www.unelmienliikuntapaiva.fi
Somessa: Facebook, Instagram, Twitter 

• Unelmien liikuntapäivä 10.5. on koko Suomen 
yhteinen liikkumisen juhlapäivä

• Se kannustaa liikkeelle, jotta jokainen voisi löytää 
itselleen mieluisan tavan liikkua

• Upea mahdollisuus kaikille urheiluseuroille avata 
ovensa, esitellä toimintaansa ja kutsua mukaan 
kaiken ikäisiä liikkujia!

• Olisiko teidän juttunne tämä vuonna vaikkapa
• avoimet treenit matalalla kynnyksellä?
• jäsenten ideoimat unelmien treenit?
• kutsua vanhemmat, isovanhemmat ja vapaaehtoiset 

mukaan liikkumaan?
• olla mukana oman kunnan isommassa 

tapahtumassa?

• Kertokaa, miten teidän seuranne on mukana ja 
jakakaa se somessa #unelmienliikuntapäivä ja 
Suomisportin tapahtumana!

http://www.unelmienliikuntapaiva.fi/
https://www.facebook.com/UnelmienLiikuntapaiva
https://www.instagram.com/unelmienliikuntapaiva/
https://twitter.com/liikuntapaiva


Urheiluyhteisön viestinnän vuosikello 2023
Urheilugaala 12.1. 

Unelmien 
liikuntapäivä 10.5.

Euroopan kisat 21.6.-2.7. 
ja road to Paris

#Seurapaitapäivä 26.9. 

Sytytämme liikkumisen ja 
harrastamisen kipinää!

Olympiapäivä 16.9
Elo- ja syyskuun kattava harrastamista ja 

seuratoimintaa edistävä kampanja

EYOF 21.-28.1. 
Italia

EYOF 23.-29.7.
Slovenia

Eduskuntavaalit: #LiikettäSuomeen
Esim. vahvistetaan liikunnan ja urheilun 
rahoitusta, tuetaan seuroja ja edistetään 

vapaaehtoistoimintaa

Liitolle sopivana ajankohtana: Suomisport viestintää ja markkinointia,
Et ole yksin –palvelun tunnettuuden edistämistä

Seuratoiminnan tilannekuva 
mediatilaisuus (LTN & OK) 

Seuratoiminnan tilannekuva 
mediatilaisuus 



Urheiluseuran viestintäkoulutus

• Kaikille avoin, maksuton verkkokoulutus: oppimisareena.fi

• Koulutuksen sisältökokonaisuudet voi suorittaa yksitellen ja seuran 
tarpeiden mukaisesti.

• Viestintäkoulutuksen tavoitteena on tukea seuraa tämän viestinnässä.

• Viestintäkoulutuksen tehtävät auttavat seuraa rakentamaan seuran oman 
viestintäsuunnitelman.

• Koulutuksen ensimmäiset moduulit avataan vuonna 2023.

• Koulutuksen suunnitteluun on koottu ryhmä, jossa on mukana mm. 
lajiliittojen viestijöitä



Viestintäkoulutuksen alustavia sisältöjä

MODUULI 1.

• Seuran oma viestintä

• Seurakulttuuri

• Viestintästrategia

• Viestintäsuunnitelma

• Sisäinen viestintä

• Kilpailu- ja tapahtumaviestintä

MODUULI 2.

• Seuran monikanavainen 

viestintä

• Suoraviestintä

• Kotisivut

MODUULI 3.

• Seuran someviestintä

• Kanavat ja keinot

MODUULI 4.

• Digitaaliset 

palvelut seuran käyttöön



Viestintäkoulutuksen alustavia sisältöjä

MODUULI 5.

• Tekijänoikeudet

• Luvat kuntoon

• Tekijänoikeudet teksteihin, 

kuviin ja videoihin

• Musiikin käyttö

MODUULI 6.

• Mediaviestintä

• Tiedotteet

• Mediasuhteet

• Tiedotustilaisuudet

• Tulospalvelu

MODUULI 7.

• Yhteistyökumppanit

• Seuran lisäarvo kumppaneille

• Kumppaneiden mahdollisuudet

seuralle

MODUULI 8.

• Kriisiviestintä

• Kriisiviestintä käytännössä

• Kriisiviestintäsuunnitelma



Aikataulumuutos: Syksyn verkostopäivät 9.-10.10.

• Syksyn seuratoiminnan verkostopäivät pidetään yhdessä Huippu-urheilun verkostopäivien kanssa 9.-10.10.  (ma-ti)
• poista vanha päivä 12.-13.9. kalenteristasi

• Suunnitteilla yhteistä ohjelmaa sekä verkostojen omaa ohjelmaa. Yhteinen illallinen.

• Lisätietoja tulossa kesään mennessä



Vuosikello
seurakehittäjien verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet verkostolle
2023 KEVÄT

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

• 9.3. klo 17-19 Auditointikoulutus (e)

• 14.3.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 11.4.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 13.4. klo 14-16 Auditointikoulutus (e)

• 3.5. Ammattimaistuva urheilu-seminaari (e)

• 12.5. Tähtiseura/huippu-urheiluseuratoiminnan lajiverkosto

• 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)

• 19.9. Seuratoiminnan aamukahvit (e) (huom. Muuttunut ajankohta)

• 9-10.10.Seuratoiminnan verkostopäivät ja huippu-urheilun verkostopäivät 
(e) (Huom. Muuttunut ajankohta)

• Syksy: Seuratoiminnan Aluekierros 

• 25.10. Aikuisliikunta-verkosto (e)

• 9.11. Seurojen päätoimisten päivä

• 14.11.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 12.5. Tähtiseura/huippu-urheiluseuratoiminnan lajiverkosto

• 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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