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Seurafoorumi
Tervetuloa Suomen Taekwondoliiton ensimmäiseen
Seurafoorumiin!
Aikataulu (noin):
16.30 Esittelyt ja Zoomin käyttö
16.45 Tähtiseurapalvelu ja sieltä löytyvät työkalut
17.30 Ajankohtaiset asiat

Zoomin käyttö
•
•
•
•
•

Sisään kirjauduttaessa ohjelma kysyy mitä audiojärjestelmää käytetään – valintaa voi
myöhemmin muuttaa sekä mikrofonin (kuvakkeen vieressä nuoli – avautuu valikko) että kameran
(kuvakkeen vieressä nuoli – avautuu valikko) osalta.
Mikrofoni kannattaa pitää ”mute”lla, kun ei puhu, niin taustahäly ei häiritse (mykistetään
kuvaketta napsauttamalla).
Kamera pidetään päällä, saa päälle ”video”-kuvakkeesta.
Näyttötilat vaihtuu oikeasta yläreunasta: Gallery View (kaikki näkyvät yhtä isoina kuvakkeina) tai
Speaker View – puhuja näkyy isommassa ruudussa kuin muut.
Chat toimii koko ajan, löytyy alareunan valikosta. Valitse viestiä lähettäessäsi joko ”To:
Everybody” (viesti menee kaikille) tai nimellä joku osallistuja (viesti menee vain hänelle).

Tähtiseurapalvelu
•
•
•

Käyttöoikeuksia haetaan yhdet/seura (Tiiu hyväksyy). Oikeudet haetaan tahtiseura.suomisport.fi
–sivustolta löytyvän ”Hae käyttöoikeuksia”-nappulan takaa. Kun seurassa on yhdet oikeudet,
oikeuksien haltija voi jakaa oikeuksia seurassa tarvitseville.
Oikeassa yläreunassa kuvakkeen takaa aukeaa valikko, josta näkee kaikki voimassaolevat
käyttöoikeudet ja organisaatiota voi vaihtaa.
Keskellä ruutua, kuvan alla oleva valikko:
• Tähtiseuratori – ajankohtaisia asioita, uutiskirjeet ja muut tärkeät asiat
• Seuran kehityspolku– koska seura on auditoitu ja missä vaiheessa auditointi on nyt?
Auditointien/auditoinnin yhteenveto
• Liitepankki (UUSI!) – tänne tallennetaan kaikki materiaali, joita tarvitaan kriteerejä
todennettaessa, esim. toimintalinja, toimintasuunnitelma, toimintakertomus,
ohjaajasopimukset, koulutussuunnitelmat.

Tähtiseurapalvelu

•

•
Työkalut – lista työkaluista. Huom! Nämä samat löytyvät myös kriteereistä kunkin osa-alueen kohdalta.
•
Ohjeet – käyttöopastukset käyttöön sekä tiimiharjoituksiin seuran Tähtiseuratiimin kesken.
Arviointien täyttäminen ja tallentaminen
•
Seuran kehityspolusta pääsee seurakohtaisiin arviointeihin. Sieltä kohta kerrallaan voidaan täyttää
arviointi (riittävä – hyvä – erinomainen – ei koske seuraamme). Lisäksi lähes aina tarvitaan kirjallista
selitystä, jonka voi kirjoittaa arvioinnin alle kirjoitusruutuun. Oikeassa reunassa on muistiinpanokuvake, josta aukeaa vain seuralle näkyvä muistiinpano-ruutu.
•
Kun osa-alue on täytetty, niin se tallennetaan joko luonnoksena (ei siirry eteenpäin) tai merkitse osio
valmiiksi.
•
Kun kaikki osiot ovat valmiina, niin ne tulee vielä lähettää auditoijalle arvioitavaksi (Kaikki valmiina –
lähetä auditoijalle).
•
Jokaisen osion lopussa kirjataan 1 – 3 asiaa, jotka osa-alueella on hyvin tai 1 – 3 kehitettävää asiaa.
•
Kunkin osa-alueen työkalut löytyvät lopusta.

Työkaluja
•
•
•
•
•

Päätä oikein – opas, Olympiakomitea
Urheiluseuran viestintäopas, Olympiakomitea
Keke-koutsi – vinkit ympäristövastuulliseen seuratoimintaan
Taloushallinnon verkkokoulutukset
Urheilullisista Elämäntavoista Viestiminen –opas ja diasarja

Ajankohtaisia asioita
•

•
•
•
•
•

Kevään salikisat: Nettisivuilla
•
29.2. HipKo
•
14.3. Malmi
•
4.4. Iisalmi
•
26.4. Riihimäki
•
Syksyn salikisoja voi hakea 30.6. saakka!
Alueelliset leirit Lisätietoa Hakuaika 15.3. saakka.
2-tason aikuisharrastajien ohjaajakoulutus Lisätietoa
Suuri Budoleiri 5.-7.6.2020, Varalassa (lisätietoa tulossa maaliskuun alkupuolella)
Valiokunta ja pj-päivät jouduttu siirtämään (13.6.), uusi päivä alkusyksyllä
Taekwondo Festival, Turku 28.-30.8.2020. Lisätietoa tulossa kevään aikana.

