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Otsikko#4Otsikko

AJANKOHTAISTA

• Tammi-maaliskuussa: 43 uutta seuraa mukaan – ennätysviikot menossa

• Uutena toimintoja seuroille: 
• Jäsen- ja kausimaksut –raportti: löytyy Raportit -näkymästä
• Maksujen automaattimuistutukset: uusi maksu, erääntynyt maksu, 14 pv / 

28 pv / 42 pv sitten erääntyneestä maksusta

• Alkuvuoden palvelun kehityksessä tapahtuu:
• alustan iso koodin päivitys työ
• tietoturvaparannuksia mm. Sporttitilin lukitus toiminto

-> Yhteys Suomisportin asiakaspalveluun, jos tilisi lukittuu!



Otsikko#4Otsikko

AJANKOHTAISTA

• Suomisport-koulutukset aikataulutettu koko kevääksi (jo käyttävät 
seurat): https://info.suomisport.fi/seurojen-palvelut/webinaarit

• Seuratoiminnan menestystekijät muutoksessa osallistujaryntäys
Kaksi osaa jäljellä: 
 OSA 4: Seuran markkinointi digiajassa 23.3. klo 17
 OSA 5: Sähköinen taloushallinto ja maksaminen webinaari 4.4. klo 

17

Ilmoittaudu webinaarisarjaan tai 
yksittäiseen tapahtumaan.

Seuratoiminnan 
menestystekijät 
muutoksessa –
webinaarisarja

https://info.suomisport.fi/seurojen-palvelut/webinaarit
https://www.suomisport.fi/events/bc4179d8-cd49-4a94-8336-693d52b58407


Otsikko#4Otsikko

SVEA PAYMENTS – KYC-tietojen päivitys
• Svea on Suomisportin maksupalvelukumppani ja maksujen välittäjä.

• Rahanpesua estävien lakisäädösten mukaisesti Svean on tunnettava 
asiakkaidensa toiminta ja taustat.

• Suomisporttia hyödyntävien lajiliittojen ja seurojen velvollisuus on 
varmistaa, että annetut tiedot ovat aina ajan tasalla.

• Mikäli tietoja ei päivitetä tai tarkisteta, ei Svea saa lain mukaan tarjota 
organisaatiolle maksupalvelua. Toisin sanoen, Svean tulisi katkaista 
Suomisportissa maksuliikenne liittojen ja seurojen lisenssien, 
vakuutusten, jäsenyyksien, kausimaksujen, tapahtumien jne osalta, jos 
tietoja ei päivitetä.

AJANKOHTAISTA



Muut ajankohtaiset 



Verohallinnon uudet ohjeet

• Urheiluseura suoritusten maksajana

• Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/168508/urheiluseura-suoritusten-maksajana/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48059/yleishyodyllisten-yhteisojen-ja-julkisyhteisojen-vapaaehtoistoiminnan-ennakkoperintakysymykset4/


Tarpeettomien kehityspolkujen poistaminen 
Tähtiseura-verkkopalvelusta
• Tarpeettomaksi/ pitkään keskeneräiseksi jääneet tai vahingossa avatut 

kehityspolut siivotaan Tähtiseura-verkkopalvelusta.

• Käy Tähtiseura-verkkopalvelussa läpi omat seurasi ”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 teknisen toimittajamme avustuksella.

• Poistamisen jälkeen 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


Viimeiset Tähtiseurahupparit jaossa – varaa omasi

• OK:n varastosta löytyy vielä muutamia Tähtiseura-huppareita, joita tilattiin seurakehittäjille vuonna 2021.

• Jos teet auditointeja ja huppari puuttuu (ja sopiva koko löytyy), tee varaus Suville 
(suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi). Nopeimmat syövät hitaat!

• Hupparin voi noutaa seuraavilla aamukahveilla 14.3. Sporttitalosta

• Jäljellä olevat koot (muutamia): Naiset 40, Naiset 44, Miehet M, Miehet L, Miehet XL

mailto:suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi


https://www.rantalainen.fi/tulevaisuuden-urheiluseura-2023/

Ilmoitukset 10.4. mennessä!

https://www.rantalainen.fi/tulevaisuuden-urheiluseura-2023/


Päätoimisten päivä  9.11.2023 klo 10-17

• Paikka pääkaupunkiseutu.

• Kohderyhmä seurojen toiminnanjohtajat ja valmennuspäälliköt  - yhteistä ohjelmaa ja 
kohderyhmäkohtaista ohjelmaa.

• Ohjelma avoin – ideoita saa esittää.
• Ohjelma klo 10-17,  valinnainen illallinen klo 17.30-19.30 ????

• Huomioi mahdollisuus yhdistää tapahtumaan oman lajin päätoimisten tapaaminen 
jonka järjestelyistä lajiliitto vastaisi kokonaisuudessaan.



#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


Olympiapäivä la 16.9.2023 Olympiastadionilla

• Vuoden 2023 Olympiapäivää vietetään la 16.9 
Helsingin Olympiastadionilla klo 10.00-17.00.

• Olympiapäivänä liikunnan iloa ja olympiahuumaa 
voi kokea eri lajipisteissä

• Tapahtuma tarjoaa loistavan mahdollisuuden lajiin 
tutustumiseen. 

• Viime vuonna Olympiapäivä keräsi yli 10 000 
osallistujaa ja mukana olleet lajipisteet olivat hyvin 
suosittuja.

• Ilmoita lajisi mukaan 15.4.2023 
mennessä sähköpostitse Katja Volkovalle
(katja.volkova@olympiakomitea.fi), Olympiapäivän 
koordinaattorille.



Muiden sidosryhmien terveiset



ENNAKKOINFO
Seurojen kesätoiminnan avustushaku 2023: 

Nuorten kesätyöllistäminen
Liikunnan aluejärjestöt ovat hakeneet ministeriöltä avustusta ja 
jakavat saamansa avustuksen haun kautta edelleen alueidensa 

seuroille nuorten kesätyöllistämiseen.



Yleisinfoa
• Avustuksella tuetaan lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastus- ja 

kesätoiminnan lisäämistä ja kehittämistä seuratoiminnassa
- Lasten ja nuorten liikuntaa, harrastustoiminnan lisäämistä, uusien toimijoiden mukaan 
saamista, kesätyömahdollisuuksia nuorille, tuetaan edelleen seurojen elpymistä pandemian 
vaikutuksista

• Liikunta- ja urheiluseurat voivat hakea ja käyttää avustusta nuoren/nuorten 
kesätyöntekijöiden lyhytaikaiseen palkkaamiseen ajanjaksolla 1.4.-30.9.2023

• Avustusta voi käyttää ainoastaan palkattavien nuorten palkoista tai palkkioista
aiheutuviin kuluihin, avustus enintään 700 €/työllistettävä nuori

• Lisäksi liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille koulutuksia työnantajana 
toimimiseen liittyen ja nuorille liikunnan ohjaamiseen liittyen

• Lisätietoja liikunnan aluejärjestöissä avautuvista hauista ja hakuajoista saat 
alueesi liikunnan aluejärjestön seurakehittäjältä ja alueiden nettisivuilta

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/yhteystiedot/seurakehittajat/
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/liikunnan-aluejarjestot/


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/


Vuosikello
seurakehittäjien verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet verkostolle
2023 KEVÄT

• 14.3.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 11.4.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 13.4. klo 14-16 Auditointikoulutus (e)

• 3.5. klo 13-15.30 Ammattimaistuva urheilu tutkimushankkeen-
päätösseminaari (e)

• 12.5. Tähtiseura/huippu-urheiluseuratoiminnan lajiverkosto (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)

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

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

• Syksy: Seuratoiminnan Aluekierros 

• 25.10. Aikuisliikunta-verkosto (e)

• 9.11. Seurojen päätoimisten päivä -seminaari

• 14.11.  Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 1.12. Tähtiseura/huippu-urheiluseuratoiminnan lajiverkosto (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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