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Seurakehittäjän terveiset seuroille, helmikuu 2019  

Olen Katriina Lahti, liittomme valtakunnallinen seurakehittäjä, ja 

ollut toimissa nyt reilun vuoden. Vuosi on ollut erinomaisen 

mielenkiintoinen. Olen saanut nähdä ja oppia paljon uutta sekä liiton 

että seurojen toiminnoista. Jokainen seura tekee työtään omalla 

tavallaan ja se on rikkautemme. Hyviä käytäntöjä ja malleja onkin 

tarkoitus jakaa yhteisillä foorumeilla ja tapaamisilla sekä vaikkapa 

näissä kirjeissä.  

Ota käyttöön Tähtiseura-verkkopalvelu 

Aloitin työn auditoimalla ohjelman mukaisesti nykyisiä ja uusiakin 

Tähtiseuroja. Tanssiurheiluliitolla on kaikkiaan 23 lasten ja nuorten 

osa-alueen Tähtiseuraa. Tähtilogossa tämä näkyy vihreänä 

tähtikehänä. 17 seuraa on ilmoittanut halukkuutensa myös aikuisten 

osa-alueen Tähtiseuraksi. Tämän auditoinnin jälkeen logon vihreä 

tähtikehä saa kaverikseen punaiset tähdet. 

Ehdotan, että kaikki Tähtiseurat ottaisivat käyttöönsä mahdollisimman pian Olympiakomitean Tähtiseura-

verkkopalvelun. Se tapahtuu seuraavasti:  

1. Seuran pääyhteyshenkilö hankkii omat käyttöoikeudet verkkopalveluun osoitteesta 

https://tahtiseura.suomisport.fi/ 

2. Tämän jälkeen tunnuksia voi hankkia vaikka koko tiimille.  

Verkkopalvelussa voitte rakentaa ja päivittää seuranne kehittämispolkua hyvällä ajalla ennen seuraavaa 

auditointia. Ohjelmassa on jo valmiina myös monta hyvää kehittämistyön työkalua.  

Tähtiseuran aikuisten osa-alueen on myös helppoa verkkopalvelun avulla, sillä hallinto-osio on sama kuin 

lasten ja nuorten osiossa. Ehdotankin, että kun olette saaneet tunnukset, lähdette pikkuhiljaa 

valmistelemaan myös tätä polkua.  

Open Forum 16.3. keskustelu- ja tiedotustilaisuus kaikille seuroille  

Tanssiurheiluliitto järjestää kaikille seuroille yhteisen maksuttoman keskustelu- ja tiedotuspäivä Open 

Forumin 16.3.2019 klo 10.00–14.00. Tapahtumaan voi osallistua saapumalla paikan päälle Helsinkiin tai 

netin kautta. Lue lisää ja ilmoittaudu: https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=153  

Ohjelma:  

- Olympiakomitean asiantuntija Ulla Nykänen kertoo tarkemmin Tähtiseuran aikuisten osa-alueen 

ohjelmasta ja kehittämispolusta  

- Tanssiurheiluliiton koulutuspolut ja sisällöt  

- Kokemuksia vakio- ja latinalaistanssien uudesta kilpailujärjestelmästä 



 

 
Suomen Tanssiurheiluliitto ry | Finnish Dance Sport Federation | Valimotie 10 | FIN-00380 HELSINKI, FINLAND | dancesport.fi 

 

Apua tuleviin OKM:n seuratukihakemuksiin 

Toinen iso juttu on ollut arvioida nyt jo kahden vuoden osalta seurojenne laatimat opetus- ja 

kulttuuriministeriön seuratukihakemukset. Tässä hommassa tulikin monta huomiota, mutta kirjoitan niistä 

tarkemmin lähempänä seuraavaa seuratukihakuaikaa. Tästä oikeastaan sainkin ajatuksen ilmoitella 

olemassaolostani enemmän. Kaikki eivät ole edes ehkä edes tietoisia, että seurakehittäjän apu ja tuki olisi 

ollut yhtä lähellä kuin lähin puhelin. Luulen, että jos olisimme päässeet keskusteluun ennen ”lähetä”-napin 

painallusta, jokunen sudenkuoppakin olisi saatu ehkä paikattua.  

Millaista tukea sinun seurasi kaipaa? 

Tässä vaiheessa tiedustelenkin teiltä, hyvät seuratoimijat, mitä toiveita teillä on liitolle ja työlleni, miten 

voisin teitä ja seuraanne parhaiten tukea ja millaista apua voisin teille tarjota. Alla näette yhteystietoni. 

Voitte joko kirjoittaa ja soittaa. Voin tulla myös käymään seurassanne. Palvelunihan ovat teille 

maksuttomia. Ohessa on yleiskuvaus seurakehittäjän tehtävästä. Antamienne osviittojen mukaisesti sitä 

voidaan kehittää ja täydentää.  

Lisäksi muutama ajankohtainen huomio:  

• DanceCoressa nousupisteiden ilmoitukset tulevat pareille itselleen ja sen lisäksi sille henkilölle, 

jonka sähköpostiosoite seuratietoihin annettu.  

• Muistattehan, että seurojen palvelut muille kuin oman seuran jäsenille ovat verollisia. Tähän 

ryhmään kuuluvat mm. tyky/tyhy-ryhmät ja muut seurojen järjestämät toiminnat yrityksille.  

 

Katriina Lahti, seurakehittäjä 

050 595 5358 

katriina.lahti54@gmail.com 

 

Seurakehittäjän toimenkuva pähkinänkuoressa 

Seurakehittäjä on luottamushenkilö, matalan kynnyksen linkki ja seurojen ääni Tanssiurheiluliiton ja jäsenyhdistysten 

välisessä keskustelussa ja yhteistoiminnassa. Tärkein ja keskeisin tehtävä on auttaa ja tukea seurojen omaa toimintaa, 

elinvoimaisuutta ja toiminnan kehittämistä. Seurakehittäjä tekee aktiivista yhteistyötä Olympiakomitean ja eri 

alueellisten liikuntaorganisaatioiden kanssa. Seurakehittäjä on mukana myös liiton seuratoimintavaliokunnassa.  

Moni seura on ottanut käyttöönsä Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen yhdessä luoman seurojen 

laatuohjelman Tähtiseura-verkkopalvelun. Seurakehittäjä tukee seuroja ohjelmaan liittyvässä kehittämis- ja 

itsearviointityössä sekä auditoinnein valvoo, että Tähtiseurojen toiminta täyttää sille määritellyt kriteerit.  

Seurakehittäjä tukee seuroja myös mm. Kunnossa kaiken ikää -hankehakemuksissa ja OKM-seuratukihakemuksissa. 

Tämä tehtävä on yhä tärkeämmässä roolissa, sillä taloudellinen tuki seurojen toiminannan kehittämistyössä on 

monelle seuralle ensiarvoista. Seurakehittäjä myös antaa lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle kaikista liiton 

alaisten seurojen hakemuksista.  


