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Suomalainen seuratoiminta loistaa 
Tähtiseurassa.
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Tähtimerkit osa-alueittain



11.9.2018 6



11.9.2018 7

Tähtiseura-ohjelman polussa 3 vaihetta
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Tähtiseura-ohjelman laatutekijät
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Yhteiset laatutekijät Lapset & nuoret Aikuiset

•Johtaminen ja hallinto
•Johtaminen
•Hallinto
•Viestintä ja markkinointi

• Aikuisliikunnan periaatteita

•Urheilutoiminta
•Seuran urheilutoiminnan yhteiset
linjaukset

• Innostuksesta intohimoon
• Monipuolisista liikuntataidoista 

systemaattiseen harjoitteluun 
• Urheilulliset elämäntavat 
• Kilpaileminen ja harrastaminen 

• Liikkuja keskiössä
• Aikuisliikunnan monipuolinen 

sisältö 

•Seuran ihmiset
•Voimavarat
•Yhteisöllisyys

•Aineelliset resurssit
•Talous
•Olosuhteet

Huippu-
urheilun 
laatutekijät
tekeillä 



Arviointiasteikko
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Pohjautuu jatkuvan kehittämisen malliin
Tavoitteena tehdä kehittämisestä tietoista, säännöllistä 
ja kaikille yhteistä

Voidaan vastata paremmin tarpeisiin ja muutoksiin

• ei täytä kriteeriä = ei ole olemassa
• riittävä = on olemassa, mutta vaatimaton (auditointi läpi!)
• hyvä = kunnossa ja toimiva, ei arvioida säännöllisesti
• erinomainen = asiaa parannetaan säännöllisen arvioinnin 

pohjalta
• ei koske seuraamme = seuralla ei ole ko. toimintaa 



Auditoinnin tavoitteet
Varmistaa laatutekijöiden 
täyttyminen seurassa
Tunnistaa kehityskohteita
Tuottaa tietoa seuran 
toimivuudesta ja 
erinomaisuudesta
Parantaa toimintaa

Auditoinnin hyödyt
Toimii seuratoiminnan 
kehittämisen välineenä
Kannustaa ja auttaa seuraa 
toiminnan kehittämisessä
Antaa tietoa lajiliitoille, alueille ja 
Olympiakomitealle 
seuratoiminnasta
Mahdollistaa laadukkaasta 
toiminnasta viestimisen

Auditoinnin tavoitteet ja hyödyt
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Seura valmistautuu auditointiin
Seura itsearvioi laatutekijät Tähtiseurojen verkkoalustalla ja liittää tarvittavat aineistot auditointia 
varten.

Lajiliiton / alueen seurakehittäjä on voinut antaa seuralle palautetta seuran kehittämisprosessin 
aikana ja seura & seurakehittäjä ovat voineet ’pallotella’ esim. jotakin asiaa keskenään sähköisellä 
alustalla

Kun seura on sitä mieltä, että kaikki laatutekijöiden osa-alueet ovat kunnossa, niin seura 
painaa valmista tuli lähetä auditoijalle -'nappia'. Arviot tulee olla valmiina viimeistään kaksi 
viikkoa ennen auditointia.

Seura ottaa yhteyttä lajiliiton seurakehittäjään sopiakseen auditoinnin aikataulusta

Seura varaa tilat ja tarjoilut auditointia varten (kesto vähintään 3h)

Seura kutsuu seuran edustajat auditointiin, 4-7 hlöä / auditoitava osa-alue (lapset & nuoret / 
aikuiset / huippu-urheilu) esim. seuran/jaoston puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, 
nuorisopäällikkö, aikuisliikunnan vastuuhenkilö, hallituksen jäseniä, valmentajien edustaja, 
vanhempien edustaja, seuran nuori…
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Liiton seurakehittäjän ja auditoijan tehtävät
Liiton tulee sopia, kuka toimii seuran sparrarina arviointiprosessissa, jos lajilla on useita 
'auditoijia' (Huom! Myös alueseke voi sparrata seuraa)

Seuran yhteydenoton jälkeen lajiliiton seurakehittäjä hankkii toisen auditoijan joko liikunnan 
aluejärjestöstä tai omasta lajiliitosta tai kokonaan ulkopuolisen auditoijan. Auditoijia tulee aina 
olla vähintään kaksi henkilöä.

Auditoijat suunnittelevat yhdessä, miten tilaisuus toteutetaan ja he keskustelevat  etukäteen  
näkemyksistään seurasta

Mikäli kyseessä on uusinta-auditointi, auditoijat tutustuvat edellisen auditoinnin raporttiin 

Auditoijat tutustuvat seuran itsearviointiin ja varmistavat mm. ”Ei koske seuraa” -vastaukset 
pitävät paikkaansa

Auditoijat tutustuvat seuran nettisivuihin ja muuhun materiaaliin 

Auditoija voi käydä itsearvioinnin kohtia ennakkoon seuran kanssa läpi ja pyytää tarkennuksia

Auditoijat vetävät auditointitilaisuuden sovittuna ajankohtana 

Mikäli seurasta ei ole vaadittua 4-7 hlöä paikalla, perutaan auditointi 

Auditoijat täyttävät tiedot sähköiseen alustaan viikon sisällä auditointitilaisuudesta.

11.9.2018 14



Esimerkki yhden seuran auditoinnista
5 min              Avaus – esittelyt. Kerrotaan illan ohjelmasta ja auditoinnista yleisesti

40 min             Johtaminen, hallinto  ja viestintä kaikki  yhdessä  keskustellen

15 min              Seuran urheilutoiminnan yhteiset linjaukset 

Urheilijan/liikkujan polku on kuvattu seurassa (puolet miettii tätä)

Valmennus-/ohjauslinjaus on kuvattu (toinen puoli miettii tätä)

Tämän jälkeen jakaannutaan kahteen ryhmään (jos siis ohjelmassa sekä lapset & nuoret ja aikuiset ja näissä ryhmissä voidaan 
jakaantua myös eri ryhmiin)

10 min             Tauko 

60 min              Lapset & nuoret / Aikuiset

Palataan yhteen ja sekoitetaan ryhmiä siten, että lasten ja aikuisten edustajat ovat sekaisin ryhmissä

20 min Seuran ihmiset

20 min Aineelliset resurssit

5 min               Auditoijien oma  palaveri  +  seuraväki  palautteet  +  ideat muille  jaettavaksi

5 min                Loppukeskustelut
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Auditoinnin voi tehdä monella eri 
tavalla!

Ensimmäinen auditointi suositellaan 
seurakohtaisena. 

Uusinta-auditointi mahdollista toteuttaa usean 
seuran yhteisenä tilaisuutena (monilajiseura / saman 

lajin seurat / paikkakunnan eri lajien seurat / yms.)
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Monilajiseurat (yleisseurat) Tähtiseura -ohjelmassa
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Suositellaan, että koko seuran kaikki lajijaostot lähtevät yhtä aikaa 
työstämään Tähtiseura-ohjelman yhteisiä laatutekijöitä
Yhteiset laatutekijät

Johtaminen, hallinto, viestintä

Urheilun yhteiset laatutekijät

Seuran ihmiset  (voimavarat ja yhteisöllisyys)

Aineelliset resurssit  (talous & olosuhteet)

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



Monilajiseuran 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/alueseke viimeistelevät 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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Tuki auditoijille
Sähköisestä alustasta löydät työkaluja ja ohjeita auditointiin.
Suosittelemme kokeneen auditoijan  vetämän  auditointitilaisuuden 
seuraamista ennen ensimmäistä auditointia. Ota  mukaan  
ensimmäiseen  auditointiin työpariksi auditoija  lajiliitosta  tai  
alueelta,  joka  on aiemmin  auditoinut.
Facebook-ryhmässä Tähtiseket voit kysyä vinkkejä kokeneemmilta 
auditoijilta. Voit myös kysyä apua Olympiakomitean  seuratiimiltä.
Lue uutisia ja tutustu materiaaleihin 
www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta
Auditoijana saat sähköpostiisi uutiskirjeen seuratoiminnan uutisista.
https://www.olympiakomitea.fi/tilaa-uutiskirje/
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Auditointikoulutukset syksy 2018

20.9. klo 14-15.30 Sporttitalo (Berliini) ja klo 17.30-19 zoom

11.10. klo 10.30-12 Sporttitalo (Pariisi) ja zoom

24.10. klo 17.30-19 Sporttitalo (Berliini)  ja zoom

Seke-tilaisuuteen 11.9. osallistujien ei enää kannata osallistua ko. koulutuksiin!

Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/auditointikoulutukset_syksy18
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