Kaikkien osa-alueiden
yhteiset laatutekijät

6.9.2018
2

Tähtiseura-ohjelman laatutekijät
Yhteiset laatutekijät

Lapset & nuoret

•Johtaminen ja hallinto

• Aikuisliikunnan periaatteita

•Johtaminen
•Hallinto
•Viestintä ja markkinointi

•Urheilutoiminta

Aikuiset

Innostuksesta intohimoon
Monipuolisista liikuntataidoista
systemaattiseen harjoitteluun
• Urheilulliset elämäntavat
• Kilpaileminen ja harrastaminen

•Seuran urheilutoiminnan yhteiset •
linjaukset
•

• Liikkuja keskiössä
• Aikuisliikunnan monipuolinen
sisältö

•Seuran ihmiset

•Voimavarat
•Yhteisöllisyys

•Aineelliset resurssit
•Talous
•Olosuhteet
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Johtaminen ja hallinto –
Johtaminen
•

Seuran toiminnan arvot on määritelty

•

Seuralla on toiminnan visio ja toimintasuunnitelma

•

Seura edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua varallisuudesta, etnisestä alkuperästä, sukupuolesta,
vammasta tai muusta yksilöön liittyvästä syystä riippumatta ja toimii syrjinnän ehkäisemiseksi

•

Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan yhdenvertaisesti aikuisten kanssa

•

Seuran toimintaa kehitetään kokoamalla säännöllistä palautettaan seuran toiminnasta toimintaan osallistuvilta

•

Seuran johto (hallitus) arvioi omaa toimintaa säännöllisesti

•

Seura tunnistaa paikallisen toimintaympäristön, oman roolinsa kunnassa ja mahdollisuudet toiminnan tarjoajana eri
kohderyhmille.

•

Seura tekee yhteistyötä muiden toimintaympäristössä olevien tahojen kanssa

•

Seura tunnistaa toimintaympäristön muutoksia ja mahdollisuuksia sekä uudistaa toimintaansa vastaamaan niihin
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Hallinto
•

Seuralla on ajantasaiset ja tarkoituksen mukaiset säännöt

•

Seura noudattaa urheilun Reilun pelin periaatteita

•

Seuralla on 'toimintakäsikirja'

•

Seuran toiminnasta on olemassa vuosikello

•

Seuralla on talousohjesääntö

•

Seuran talous on hyvin hoidettu

•

Seurassa on kirjallisesti määritelty eri vastuuhenkilöiden ja toimielinten toimenkuvat ja vastuut

•

Seura on hyvä työnantaja

•

Seuran viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa

Tämä koskee vain lasten ja nuorten osa-aluetta
•

Seura noudattaa rikosrekisteritaustan tarkistamisen vaativaa lakia lasten kanssa työskentelevien
työsuhteisten ja vapaaehtoisten (ei pakollinen) osalta
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Viestintä ja markkinointi
•

Seuran viestinnässä käytetään kohderyhmälle sopivia viestintäkanavia

•

Viestintä on läpinäkyvää, ajantasaista, innostavaa ja vuorovaikutteista

•

Viestinnän roolit ovat selvät

•

Seuralla on toimivat nettisivut

•

Tähtiseuramerkki ja -kuvaus löytyvät seuran nettisivuilta ja sitä hyödynnetään viestinnässä

•

Seura markkinoi aktiivisesti toimintaansa haluamilleen kohderyhmille
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Seuran ihmiset - Voimavarat
•

Seurassa tunnistetaan erilaisten toimijoiden tarve, roolit ja vastuunjako

•

Seurassa on toimintatapa, miten uusia toimijoita löydetään riittävästi eri rooleihin

•

Seurassa on toimintatapa, miten uudet toimijat perehdytetään toimintaan

•

Seurassa on toimintatapoja, joilla mahdollistetaan liikkujien ja toimijoiden osallisuus ja
vaikuttamismahdollisuudet seuran toimintaan

•

Seurassa kiitetään ja palkitaan toimijoita

•

Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen
on suunnitelmallista ja sitä tuetaan
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Seuran ihmiset - Yhteisöllisyys
•

Seura panostaa yhteisöllisyyteen ja tekee seuraa tutuksi jäsenilleen

•

Seurassa on hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri

•

Seura tarjoaa harrastajille mahdollisuutta osallistua monipuolisesti seuran toimintaan

•

Seuralla on tunnistettava seuraidentiteetti, josta seura on ylpeä
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Aineelliset resurssit - Talous
•

Seuran talous on tasapainossa suhteessa toiminnan tavoitteisiin

•

Seura on määrittänyt toimintaansa sopivat varainhankinnan muodot

•

Seura noudattaa maltillisuutta osallistujien kustannuksissa

•

Seura toimii resurssien kannalta järkevästi talouden ja ympäristön näkökulmasta

6.9.2018
9

Aineelliset resurssit - Olosuhteet
•

Seuralla on tarkoituksenmukaiset olosuhteet omiin mahdollisuuksiin ja tavoitteisiin nähden

•

Seuralla on tarkoituksenmukaiset välineet tavoitteisiin nähden

•

Seura varmistaa omalta osaltaan sekä yhteistyössä toimintaympäristön kanssa, että olemassa olevia tiloja ja
välineitä käytetään parhaalla mahdollisella tavalla

•

Seura on aloitteellinen olosuhteiden kehittämistyössä ja toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden olosuhteista
vastaavien tahojen kanssa

•

Seuran tilat ja välineet ovat turvalliset
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Urheilutoiminta – Seuran urheilutoiminnan yhteiset
linjaukset
•

Urheilijan/liikkujan polku on kuvattu seurassa

•

Valmennus-/ohjauslinjaus on kuvattu
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