
TÄHTISEURA
-VERKOSTOILTA
Tilaisuus nauhoitetaan!



Aikataulu

Ryhmä 1: Alasarjatoimintaa nuorille aikuisille
Ryhmä 2: Kuntolentopalloa lasten vanhemmille
Ryhmä 3: Lentopallon alkeiskurssit

Aikuisliikunnan laatutekijät
Tähtiseura-verkkopalvelu seuratoiminnan kehitystyökaluna
Seuratoiminnan vuosikello
Tulossa munLentis - applikaatio

18.00  Alustus illan teemaan - Eija Alaja
18.15   Esittelyssä lentopallon alkeiskurssi aikuisille & Kuntolentopallo ryhmät 
           – Heikki Matikainen Tapanilan Erä
18.30   Leppävaaran Pallon seuraesimerkki – Eija Alaja Olympiakomitea
18.45   Työstöä pienryhmissä

19.00  Pienryhmätyöstöjen yhteenveto
19.30  Pikainfot

20.00   Lopetus



Alustus illan teemaan
Eija Alaja
Olympiakomitea



Lentopallon alkeiskurssit aikuisille
Heikki Matikainen
Tapanilan Erä





Leppävaaran Pallon seuraesimerkki
Eija Alaja
Olympiakomitea



Työstö
pienryhmissä

Jaamme teidät hetken kuluttua
pienryhmätilaan.
Keskusteluaika 15 min.
Valitkaa keskuudestanne henkilö,
joka tekee muistiinpanoja ja
esittelee tiivistetysti keskustelunne.
Ilmoitamme Chatissa 1 min ennen
kuin pienryhmätyöstö päättyy.
Palaudutte pienryhmästä
automaattisesti yhteiskokoukseen.



Pienryhmät

Ryhmä1: Meillä kasvaa joka vuosi nuoria
ulos juniori-ikäluokista –
Alasarjatoimintaa nuorille aikuisille

Ryhmä 2: Haluaisimme tarjota
lentopalloa harrastavien lasten
vanhemmille myös mahdollisuuden
lentopalloharrastukseen –
kuntolentopalloa lasten vanhemmille

Ryhmä 3: Työikäisten liikuttaminen voisi
tarjota seurallemme mahdollisuuden
uudenlaiseen varainhankintaan -
Lentopallon alkeiskurssit 



Alasarjatoimintaa nuorille
aikuisille

Meillä kasvaa joka vuosi nuoria ulos juniori-ikäluokista,
eikä huippu-urheilijan polku ole kaikille valinta.
Miten harrastepolku aikuisuuteen on suunniteltu teidän
seurassa?
Millaisia kilpailutuotteita tarvittaisiin?
Voisiko Tähtiseura ottaa vastuuta houkutella lähialueen
seuroja lisäämään harrastejoukkueita jos ympärille
saataisiin rakennettua paikallissarja?

Hanna Kanasuo



Kuntolentopalloa lasten
vanhemmille

Tarjoaako seuranne lentopalloa harrastavien lasten
vanhemmille myös mahdollisuuden lentopalloharrastukseen?
Miten kuntolentopallon harrastaminen on organisoitu
paikkakunnallanne?
Mitä lisäarvoa kuntolentopalloryhmät tuovat/voisivat tuoda
seuralle?
Mitä on hyvä huomioida kuntolentopalloryhmien toiminnassa?
Onko teillä tullut illan aikana joitain oivalluksia, jotka
saattaisivat käynnistää jotain toimia?

Pertti Kulluvaara



Lentopallon alkeiskurssit
aikuisille

Toteuttaako seuranne lentopallon alkeiskursseja?
Varainhankinnan näkökulmasta mitä ajatuksia
alkeiskurssit teissä herättää?
Millaisella taustalla alkeiskurssille voisi päästä
ohjaajaksi?
Mikä olisi hyvä kesto alkeiskurssille? Muutama ilta,
viikonloppu, kerran viikossa pidempi ajanjakso?
Mitä olisi hyvä ottaa huomioon alkeiskurssia
suunniteltaessa?

Eija Alaja



Pikainfot
Aikuisliikunnan laatutekijät
Tähtiseura-verkkopalvelu seuratoiminnan
kehitystyökaluna
Seuratoiminnan vuosikello
Tulossa munLentis - applikaatio















Tähtiseura-
verkkopalvelu



Seuratoiminnan vuosikello



Tulossa munLentis






