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• Lasten ja nuorten viiden Tähtiseuran uudelleenauditointi kolmella 
eri alueella

• Aikataulu oli tiukka, mutta haluttiin lähteä kokeilemaan 
tulevaisuutta ajatellen -> Dokumentit talteen seurakehittämiseen

• Itselle ensimmäisiä auditointeja, ainoastaan alkusyksystä neljä 
seuraa väliaikaisella työkalulla.

TAUSTAA:
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• Vuorovaikutteisuus seuran ja auditoijan välillä, toimii erityisesti 
silloin, kun prosessi alkaa riittävän ajoissa. Nyt ei ehditty 
hyödyntää.

• Herättää seuraa uudella tavalla miettimään ja ”pakottaa” 
kirjoittamaan auki asioita. Etenkin jos arvioi jonkin kohdan 
merkinnällä ”Erinomainen”, mutta ei perustele sitä mitenkään…

• Seuran näkökulmasta kunkin laatutekijän kohdalta löytyy ko. 
tukityökalut, jolloin ovat ehkä helpommin löydettävissä 
(=käytettävissä).

• Hyvä pohjatyö antaa mahdollisuuksia itse auditointitilaisuudessa 
keskittyä tarkemmin joihinkin kohtiin, jolloin tilaisuus nähdään myös 
enemmän seurakehittämisen tilaisuutena.

• Käytettävyys hyvä ja paranee varmasti jatkossa! 

PLUSSIA:
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• Käytettävyydessä oli haasteita:

- Tallennus joko unohtui tai tuli joku moka, jolloin bittien taivas kutsui 
ja tuotti harmitusta.
- Seuroja olisi pitänyt (osata) ohjeistaa paremmin, mutta oli puolin ja 
toisin hyvää oppia.
- Joissakin osioissa seura ei huomannut, että oli myös ns. alaosioita ja 
osa lomakkeesta jäi täyttämättä:

MIINUKSIA:
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• Jos ei omaa arviointia oltu tehty hyvin, tuli itse 
auditointitilaisuudessa paljon täydennettävää, mikä on huono asia 
verkkopalvelua käytettäessä.

• Seuran ei kannata merkitä ”Valmis auditointiin” ennen kuin kaikki 
lapsukset on korjattu -> lomake menee ns. lukkoon, eikä sitä voi 
täydentää, paitsi lähettämällä yhteenvedon, jossa on korjaustarve.

• -> Täydennykset mahdollisimman valmiiksi ennen tilaisuutta, jolloin 
”turhia asioita” ei tarvitse korjata tilaisuudessa.

-----
Osa seuroista koki työläämmäksi ja vaativammaksi kuin aiemmin 
Sinetti-auditoinnin. Osa piti hyvänä, että asioita joutui pohtimaan ja 
kirjaamaan auki tarkemmin. Osan mielestä itse lasten ja nuorten 
urheilutoimintaan keskityttiin liian vähän -> monesti haasteet löytyvät 
ehkä muualta? Osa seuroista ei ehkä osannut suhtautua riittävällä 
vakavuudella työkalun täyttämiseen. 

TÄHTISEURA = Korkeampi vaatimustaso eli vielä laadukkaampi kuin 
ennen?

MIINUKSIA/HUOMIOITA:
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TEKNISIÄ HUOMIOITA:

• Ohjeet seuralle, miten täyttävät ja tallentavat.

• Lomakkeen pysyminen ”auki”, jolloin auditoijan 
tarkennuspyyntöihin voi tarttua ja korjata.

• Yhteenvedon kehittäminen:
- Esim. jokaisesta osa-alueesta lyhyt yhteenveto eikä montaa erillistä 

kommenttilaatikkoa alaotsikoiden takana.
- Seura kirjaisi oman hyvän idean ja terveiset omaan arvioon, eikä 

yhteenvetoon:
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