
Alueiden 
seurakehittäjät
Elokuu 2018



Tähtiseuratoiminnan eteneminen syksyllä 2019

Laatutekijät valmistuvat elokuun loppuun mennessä
Seurakehittäjien päivät 10.-11.9. Helsinki

Auditointikäsikirjan esittely

Tähtiseurojen sähköisen alusta testausta käytännössä

Auditointikoulutukset – kaksi erillistä koulutusta
20.9. klo 14.00-15.30  zoomilla 

20.9. klo 17.30-19.00  Valimotiellä

Tähtiseurojen sähköinen verkkoalusta seurojen käytössä syyskuun 
lopussa
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Tähtiseuratoiminnan eteneminen syksyllä 2019 
jatkuu…

Tähtiseurapäivät 6.-7.10.2019
Tähtiseurojen lanseeraus suurelle yleisölle seminaarin yhteydessä
Tähtiseurakahvit 

3.10 klo 9-10, Sporttitalo tai 24.10 klo 13-14, Zoom

8.-9.10. Huippu-urheilupäivät (kohderyhmä koko urheilijan polulla toimivat verkostot)

Marraskuun 13.11 klo 9-10, Sporttitalo tai 14.11 klo 13-14, Zoom

11.12 klo 11-13, joululounas
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Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat muutoksessa 
tutkimus 1986-2016 Pasi Koski & Pasi Mäenpää
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Yleisseurat / monilajiseurat Tähtiseura -ohjelmassa
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Suositellaan, että koko seuran kaikki lajijaostot lähtevät yhtä aikaa 
työstämään Tähtiseura-ohjelman yhteisiä laatutekijöitä
Yhteiset laatutekijät

Urheilun yhteiset laatutekijät

Seuran ihmiset  (voimavarat ja yhteisöllisyys)

Johtaminen, hallinto, viestintä

Aineelliset resurssit  (talous & olosuhteet)

Työstetään yhdessä, jonka jälkeen jokainen kirjaa nämä tiedot 
sähköiselle alustalle lajijaostoittain



Yleisseuran auditointi Tähtiseuraksi
1. Lajiliittojen auditoijat antavat palautteet yhteisistä laatutekijöistä sähköiseen alustaan sovittuun

päivään mennessä. Alueseke ilmoittaa deadline -päivän.

2. Alueen auditoija kutsuu lajien auditoijat zoom/skype –kokoukseen,jossa käydään
läpi seuran yhteiset laatutekijät ja luodaan yhteinen näkemys arviosta, jonka jokainen lajin 
auditoija kirjaa oman seuransa lomakkeeseen.

3. Auditointitilaisuudessa auditoidaan yhteiset laatutekijät kaikki jaostot yhdessä.  Paikalla voi olla 
kaksi tai useampi auditoijaa (= alueseke + X auditoijat) Auditointitilaisuudessa keskustellaan 
yhteisistä laatutekijöistä lajiliittojen palautepalaverin pohjalta  ja haetaan yhtenevä näkemys 
laatutekijöiden arvioinnista.  Tässä palaverissa voidaan vielä muuttaa lajien yhteistä arviota, jos 
seuralla on hyvä peruste asialle.

4. Tilaisuuden jälkeen alueseke infoaa lajien seurakehittäjiä lopputuloksesta, jonka jälkeen lajien 
seurakehittäjä voi hyväksyä seuran X lajijaoston yhteiset laatutekijät.  Auditointitilaisuuden 
jälkeen lajiseke/aluesek viimeistelee auditoinnin yhteenvetoraportin. Lajiseke hyväksyy ja 
lähettää sen seuralle. Huom! Raportti on lajijaosto ja osa-aluekohtainen (lapset/aikuiset/huippu)

5.    Urheilun/ liikunnan sisältöön liittyvien laatutekijöiden auditoinnissa aina mukana lajiliitto ellei                    
lajiliitto ole sopinut asiasta alueseken kanssa. 
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Gasumin palkinto 
Tähtiseuralle –
lapset & nuoret osio

• Hakuaika päättyy 16.9.

• Yksi Vuoden Tähtiseura -palkinto ja 14 alueellista palkintoa

• Alueille arvioitavaksi 17.-23.9.  Alue tekee ehdotuksen oman 
alueen palkittavasta  näistä valitaan valtakunnallinen 
palkittava 

• Valtakunnallinen palkinto (5000 €) jaetaan Tähtiseura –päivillä 
6.10. ja alueelliset palkinnot (14 x 1000 €) aluegaaloissa/ 
seuraseminaarissa



Tähtiseura-päivät 6.-7.10, Marina Congress Center 
Helsinki

Tähtiseura-päivien ilmoittautuminen on käynnissä: https://www.olympiakomitea.fi/tähtiseura-päivät

Olympiakomitea tukee lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurakehittäjien osallistumista. Seurakehittäjien 
osallistumishinnat: molemmat päivät 80€/hlö, la 60€/hlö, su 20€/hlö. (ei sisällä majoitusta)

Seurakehittäjän tulee ilmoittautua virallisen ilmoittautumislomakkeen kautta pe 21.9 mennessä. Valitse 
lomakkeella rooliksesi ”seurakehittäjä”, niin erikoishinta huomioidaan laskutuksessa.

Majoitusta voi ostaa hotelli Scandic Grand Marinan nettisivujen kautta edullisempaan kiintiöhintaan 
koodilla BTAH051018. Suosittelemme varaamaan majoituksen jo ennen 31.8!

Seurojen ilmoittautuminen päättyy 23.9, mutta edullisemmat Early Bird-hinnat ovat seuroille voimassa 31.8 
asti.

Toivomme, että markkinoitte tapahtumaa oman alueenne Tähtiseuroille (seurojen yhteystiedot voi pyytää 
tarvittaessa Suvi Voutilaiselta).
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https://www.olympiakomitea.fi/t%C3%A4htiseura-p%C3%A4iv%C3%A4t
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Hyvä seura työnantajana

Sähköinen työkalu
http://testaus.ccsi.io/olympiakomitea

http://testaus.ccsi.io/olympiakomitea
http://testaus.ccsi.io/olympiakomitea
http://testaus.ccsi.io/olympiakomitea
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