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Tähtiseura –ohjelman sähköinen alusta

Alusta kokoaa seuran perustiedot yhteiseen rekisteriin sekä tarjoaa seuroille 
mahdollisuuden kehittää toimintaansa itsenäisesti ja/tai vuorovaikutteisesti 
seurakehittäjän avulla.

Tavoitteet:

Selkeästi erotettavissa oleva oppimispolku, johon kiinnittyy erilaisia työkaluja ja tehtäviä. Polun 
sisällä seuran on mahdollista valita osa-alue(et), jolla etenee (lapset/nuoret, aikuiset, huippu-
urheilu). 

Seura pystyy kehittämään toimintaansa itsenäisesti sekä seurakehittäjän avulla.

Auditoinnin arviointiprosessi on läpinäkyvää ja seurakehittäjä sekä seura voivat toimia arviointitilanteessa 
vuorovaikutuksessa.

Tiedon kerääminen ja muotoilu

Vuorovaikutteisuus
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Alustan kehittämistyön ensimmäinen vaihe (2018)
Syksyyn 2018 mennessä valmiina:

1. Sisäänkirjautuminen/rekisteröityminen Suomisport 

2. Etusivu ”Seuratori”

Kaikille käyttäjille yhteistä sisältöä, raportointitietoa/lukumäärät

Julkinen ja ei-julkinen- puolet

3. Kehittämispolku  (lasten/nuorten ja aikuisten osalta)

Seura valitsee osa-alueen, jota lähtee kehittämään.

Auditoinnin arviointiprosessin mahdollistaminen sähköisessä ympäristössä.

Seuran oma arviointilomake (lapset/nuoret ja aikuiset)

4. Työkalujen integrointi osaksi  alustaa

Mm. Seuran prosessisuunnitelman pohja, tiimin muodostamiseen ja toimiseen liittyviä harjoitteita, vuosittainen itsearviointi
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Rakennekuvaus (luonnos) 
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Kirjautuminen seurakäyttäjän / 
liittokäyttäjän Suomisporttunnuksilla

Käyttöoikeudet ja roolit pohjautuvat 
Suomisport käyttöoikeuksiin

Olemassa olevat seuratiedot (= 
nykyisten Tähtiseurojen perustiedot) 
siirretään suoraan järjestelmään

1. Sisäänkirjautuminen/rekisteröityminen Suomisport
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Kirjautumisen vaiheet seuralle



Julkinen näkymä/ 
kirjautuneen näkymä

Kaikille käyttäjille 
yhteistä sisältöä

Reaaliaikaista 
raportointitietoa/ 
lukumäärät

Pääsy seuran omaan 
tilaan

2. Etusivu ”Seuratori”

21.5.2018 8

JULKINEN NÄKYMÄ KIRJAUTUNEEN NÄKYMÄ



Seura valitsee osa-alueen, jota lähtee 
kehittämään:

Lasten ja nuorten seuratoiminnan 
arviointiprosessin aloittaminen ja 
jatkaminen

Aikuisten seuratoiminnan arviointiprosessin 
aloittaminen ja jatkaminen

Polulla seura voi nähdä myös:

Seuran perustiedot: prosessin vaihe, 
voimassa olevat ja vanhenevat 
laatutunnukset

3. Kehittämispolku
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Seuran oma arviointilomake (lapset/nuoret ja 
aikuiset)

Laatutekijät avattavina kokonaisuuksina

Kokonaisuudet avattavissa/suljettavissa yksitellen 
tai kerralla kaikki.

Kokonaiskuva ja statustieto osioiden valmiudesta,

Helppo palata osioiden täyttämiseen

Auditointiprosessin rakenne on apuna 
vaiheistamassa toiminnan suunnittelua

Jokaisen laatutekijän alareunassa paikka 
teemaanliittyviin työkalulinkkeihin

Seurakehittäjä tekee oman arvioinnin samalle 
lomakkeelle

Auditoinnin arviointiprosessi
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Tulossa mm. Seuran 
prosessisuunnitelman pohja, tiimin 
muodostamiseen ja toimiseen liittyviä 
harjoitteita, vuosittainen itsearviointi

Työkalut näkyvät omalla sivullaan ja 
lisäksi auditointilomakkeella jokaisen 
laatutekijän yhteydessä. 

Lähtökohtaisesti työkalut ovat linkkejä 
toisille sivustoille tai erillisiä ladattavia 
dokumentteja

Tavoite 2019: Vuorovaikutteisen 
työkalun integrointi  (esim. kohtaamis-
ja koulutustyökalu Zoom)

4. Työkalujen integrointi osaksi  alustaa
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Seurakehittäjän rooli yleisesti

Seurakehittäjä toimii seuran tukihenkilönä.

Seurakehittäjä voi olla lajiliiton tai aluejärjestöjen toimija.

Lajiliiton seurakehittäjä (jos laji suomisportissa) vastaa seuran tunnusten tekemisestä, jos seuralle ei 
niitä ole.  (Jos laji ei ole suomisportissa, OK vastaa tunnusten tekemisestä)

Seurakehittäjä pääsee näkemään oman lajinsa tai alueensa seurojen tiedot ja etenemisen ohjelmassa.

Seurakehittäjän yhteystiedot näkyvät seuroille. 

Seurakehittäjä tekee arvioinnin seurasta auditointilomakkeelle, kun seura on tehnyt oman arvionsa.

Vain lajiliiton seurakehittäjä voi tehdä hyväksynnän Tähtiseuramerkin saamisesta.

Seurakehittäjälle tulee automaattisia sähköposti-notifikaatioita

mm. ilmoitus, kun uusi seura lähtee mukaan

Seurakehittäjällä pääsy laji- tai aluekohtaisiin kokonaisraportteihin

TAVOITE: Seurakehittäjä  voi olla vuorovaikutuksessa seuran kanssa suoraan alustan kautta 

21.5.2018 12



Alueen seurakehittäjä
toiminnallisuuksien osalta lähtökohtainen tavoite:

alueiden seurakehittäjät voivat kirjautua palveluun, nähdä oman alueensa seurojen 
laatupolkutilanteen ja antaa omilla poluillaan arviointivaiheessa oleville seuroille palvelussa 
arviointeja

Jokaisen alueen tulee valita yksi pääkäyttäjä (ts. seurakehittäjä), joka tulisi ylläpitämään 
mahdollisia muita seurakehittäjä-rooleja oman alueensa osalta. 

Tämän henkilön tulisi rekisteröityä työsähköpostiosoitteellaan Suomisportiin. 

Ilmoita rekisteröitymisen jälkeen sportti-id:si Suvi Voutilaiselle
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Seurojen luokittuminen alueittain

Ehdotus:

Kirjautumisvaiheessa seura ilmoittaa seuran kotikunnan/maakunnan, jonka pohjalta seura 
luokittuu tietyn aluejärjestön alle.

Maakunnat ja aluejärjestöt menevät yksi yhteen näitä poikkeuksia lukuun ottamatta:

Lounais-Suomen liikunta ja urheilu: Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pohjanmaan liikunta ja urheilu: Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa

Hämeen liikunta ja urheilu: Pirkanmaa ja Häme

 Onko havaittavissa muita poikkeuksia jotka voidaan listata? Useamman aluejärjestön seuroja 
tms?
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