Olympiakomitean uutiskirje tähtiseuroille: (osa oli edellisessä uutiskirjeessä, mutta tässä on myös uutta
tietoa.)
(linkissä koko uutiskirje Olympiakomitean sivulla)

Hae Tähtiseura-palkintoja!
Olympiakomitea ja Gasum kannustavat lasten ja nuorten Tähtiseuroja yhteensä 19 000 euron palkinnot!
Olympiakomitea ja Gasum etsivät esimerkillisellä tavalla lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua edistäviä
Tähtiseuroja. Voittajaseura palkitaan 5 000 euron Vuoden Tähtiseura -palkinnolla ja lisäksi 14 muuta
seuraa palkitaan 1 000 euron alueellisilla kannustuspalkinnoilla. Palkitsemisella halutaan edistää jokaisen
lapsen mahdollisuutta harrastaa monipuolisesti ja nostaa esille arvokasta työtä, jota suomalaisissa
urheiluseuroissa tehdään.
Tähtiseura-palkinto on jatkoa vuoden Sinettiseura -palkinnolle. Kahden viimeisen vuoden ajan Gasum on
mahdollistanut 30 Sinettiseuran palkitsemisen. Vuoden 2017 Sinettiseura -palkinnon sai Joensuun
Uimaseura ja 2016 SB Vantaa. Katso seuravideo tästä.
Fiksu seura -palkinto: Olympiakomitea ja Sitra kutsuvat seuroja jakamaan fiksuja käytäntöjä
– kannusteena yhteensä 3000 euron palkinnot!Onko teidän seurassanne otettu käyttöön jokin
ympäristön kannalta fiksu toimintatapa? Kerro se meille! Osallistumalla lyhyeen kyselyyn voit nostaa fiksua
seuraasi kaikkien tietoisuuteen ja jakaa hyviä ideoita.
Kerro, miten toimitte aiemmin ja miten muutos fiksumpaan suuntaan saatiin toteutettua. Kyseessä voi olla
iso tai pieni uudistus, tärkeintä on fiksuus ja toimivuus. Paras toimintatapa palkitaan 2 000 euron
palkinnolla ja kaikkien kriteerit täyttävien ehdotusten välillä arvotaan 1 000 euron kannustuspalkinto! Lue
lisääHae molempia palkintoja tästä 16.9. mennessä

Tähtiseura-päivien Early Bird-ilmoittautuminen päättyy 31.8.!
Tähtiseurat kohtaavat 6. - 7.10. Helsingissä järjestettävillä Tähtiseura-päivillä. Olettehan jo seurastanne
ilmoittautuneet? Edullisempi Early Bird -hinta on voimassa 31.8. mennessä ilmoittautuneille. Huom! Myös
majoitusta saatavilla edullisempaan hintaan elokuun loppuun asti, tämän jälkeen kiintiöhintaisia huoneita
saatavilla vain rajoitetusti.
Kaikkien elokuun loppuun mennessä ilmoittautuneiden kesken arvomme
hienon PyeongChangin Olympialaisiin valmistetun Tunturi retro Poni -polkupyörän sekä 5 kappaletta 20€:n
arvoisia Lippu.fi:n lahjakortteja.
Ohjelmaa on päivitetty kesän aikana erityisesti sunnuntain Ideatorin osalta.Tutustu ohjelmaan ja
ilmoittaudu!

Liity Tähtiseurojen Facebook-ryhmään

Tähtiseuroille on nyt avattu oma yhteinen Facebook-ryhmä. Ryhmän sivuille päivitetään jatkossa
Tähtiseura-ohjelmaan liittyviä ajankohtaisia asioita.
Toivomme kuitenkin erityisesti, että ryhmän jäsenenä jaat Tähtiseuranne hyviä käytäntöjä, ideoita,
kuvia, vinkkejä, kysymyksiä muille seuratoimijoille jne... Pidetään ryhmä aktiivisena yhdessä!Liity Facebook
-ryhmään tästä!

Tähtiseura logon tilaaminen
Olettehan jo lisänneet Tähtiseura-tunnuksen seuranne nettisivuille?
Tähtiseurana olette oikeutettu käyttämään sitä Tähtiseura-tunnusta, jonka olettesaaneet auditoinnin
tuloksena. Laittakaa oma Tähtiseura-tunnuksenne esille mm. seuranne nettisivuille ja voitte käyttää sitä
kaikessa toiminnassa, joka liittyy saamanne merkin osa-alueeseen. Tilatkaa osa-aluekohtainen tunnus
käyttöönne tästä: https://www.lyyti.in/tahtiseuratunnus_tilaus
Tilaaminen edellyttää tunnuksen käyttöoikeuksien hyväksyntää.
Muistakaa myös poistaa nettisivuiltanne vanhan laatuohjelman logo (Sinetti-,Priima- tai
Huimaseura logo).

Uusi sähköinen alusta avautuu seuroille syksyllä
Seurojen uusi kehittämistyökalu, ”sähköinen alusta”, tullaan avaamaan seurojen käyttöön syys-lokakuun
vaihteessa. Alusta rakentuu osaksi Olympiakomitean Suomisport-palvelua.
Sähköinen alusta toimii seuran kehittämistyön välineenä. Sitä tulevat käyttämään kaikki nykyiset
Tähtiseurat (poislukien jalkapalloseurat, jotka käyttävät Palloliiton omaa alustaa) sekä uudet seuran
kehittämisestä kiinnostuneet /Tähtimerkkiä tavoittelevat seurat. Alusta sisältää seuralle oppispolun, johon
sisältyy erilaisia tehtäviä ja työkaluja. Alustalla voi aluksi tehdä lasten ja nuorten sekä aikuisten osaalueiden kehittämistyötä, itsearviointia ja auditointeja. 2019 alustan kehittäminen jatkuu ja mukaan tulee
myös huippu-urheilu.
Lisätietoja tulossa!

Valtakunnallinen harrastusviikko syyskuussa
Tehdään nuorten omasta ideasta totta! Nuoret ovat toivoneet viikkoa, jonka aikana he pääsevät
tutustumaan paikkakunnan harrastusmahdollisuuksiin omalla koululla. Syyskuun alussa koulut, järjestöt ja
seurat yhdistävät voimansa ja toteuttavat tämän toiveen. Lue lisää

Tähtiseuran kehittämiseen vauhtia mereltä – Ilmoita
seura mukaan 21.9. mennessä.
Sporttikampanja kannustaa urheiluseuroja kehittämään toimintaansa. Viking Line tarjoaa kymmenelle
seuralle tilaisuuden päästä käynnistämään tai vauhdittamaan kehittämishankettaan inspiroivissa
merimaisemissa.Ilmoita seurasi nyt mukaan ja lue lisää!
Tähtiseura -terveisin,Olympiakomitean seuratiimi
Eija Alaja, Anna Kirjavainen, Ulla Nykänen, Suvi Voutilainen sähköposti
etunimi.sukunimi@olympiakomitea.fi

