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Mikä auditoinneissa on oleellista laatua, mitä 
halutaan tukea ja turvata tällä ohjelmalla?

Mikä on olennaista seura kannalta?
Onko kaikille osa-alueille yhteiset kriteerit?



Lasten ja nuorten Tähtiseurat



Lasten ja nuorten Tähtiseurat
 Uimaliitossa 140 seuraa, lasten ja nuorten Tähtimerkkejä 15, 

aikuisliikunnan 4, huippu-uinnin 6
 Kaksi auditoijaa; liitto ja aluejärjestö
 Seurojen etukäteisvalmistautuminen eritasoista --> parantuu 

jatkuvasti
 Auditoijan etukäteisarviot verkkoalustalle?
 Auditoijan etukäteiskommentit verkkoalustalle?
 Seuran kokoonpanosta riippuen valitaan auditoinnin toteutustapa



Lasten ja nuorten Tähtiseurat
 Lähes poikkeuksetta seurat eivät saa auditointia heti läpi

 Lisäaikaa 3-6kk saattaa puutteet kuntoon
 Yleisimmät puutteet:
 Puuttuvia palautekyselyitä
 Uimarin polku ja /tai valmennus- ja ohjauslinja puutteellinen
 Talousohjesääntöä ei ole, tai siihen liittyviä asioita ei ole kirjattu 
mihinkään
 Pelisääntökeskusteluja ei käydä systemaattisesti eikä siten, kuin 
niitä olisi tarkoitus käydä.

 Aikaa auditointiin 3,5-4h
 Raportointivaihe työläs, helpottunee ajan ja kokemuksen myötä



Auditointi lapset ja nuoret & 
aikuisliikunta
 Auditoijien määrä 2-3?
 Aikuisliikunnan auditoijat?
 Aikaa auditointiin 4h, ehditäänkö silti kaikki asiat käymään läpi?



Tähtiseura-verkkoalusta
 Erinomainen, kirjattu tieto yhdessä paikassa 
 Helpottaa, kun kaksi - neljä ihmistä operoi seuran ympärillä
 Arkistointi, seuran on helppo palata alustalle
 Muistiinpanokohta, joka näkyy vain auditoijille / seuran tiimille
 Seuroilla ja auditoijilla omat kommenttikentät
 Seurojen lähtökohdat kovin erilaiset
 Helppokäyttöinen ja itseohjautuvat



Tähtiseuraohjelman laatutekijät 1/2
 Liian monimutkainen, kysymykset liian laajoja, monen suuntaisia ja päällekkäisiä
 Onko fokus niissä asioissa, jotka indikoivat laatua?
 Toimintaympäristö; osa seuroista järjestää toimintaa vain jäsenilleen 

(kilpailutoiminta)
 Osa seuroista toimii usean sidosryhmän kanssa, urheiluakatemia, kaupunki, 

koulut, päiväkodit yms.
 Molemmat ovat tärkeitä, milloin on hyvällä tasolla?

 Koko laatuohjelma yksinkertainen on kaunista



Tähtiseuraohjelman laatutekijät 2/2
 Yleiskriteerit kaikilla osa-alueilla samat, jotka näkyvät kaikille

 Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvitys näkyy vain lasten ja 
nuorten vaiheen arvioinnissa

 Seuran kirjaukset yhteisissä kriteereissä voi kopioida eri osa-alueiden välillä, 
mutta auditoijien kommentit ja arvioit tulee kopioida manuaalisesti kohta 
kohdalta

 Olisiko tarkemmat speksit ja dokumentit oleellisia
 Talousohjesääntö, taloussuunnitelma, valmennuslinjan ja urheilijan polun 

välinen ero
 Seurojen valmennusryhmät ja niiden keskeiset toimintaperiaatteet, jotka 

muodostavat linjan

 Täsmä-asiat laatuohjelmaan
 Verkkoalusta on melko työläs, seuroille ja auditoijille, vaatii resursseja 

hyvin hoidettuna



Mikä auditoinneissa on oleellista laatua, mitä 
halutaan tukea ja turvata tällä ohjelmalla?

Onko kaikki oleellista? Koko pajatsoa ei 
tarvitse 2.vaiheessa tyhjentää
 3.vaiheen kehitystyölle alkaa olla tilausta



Auditointitilaisuuden aikataulu
(kaikki 3 osa-aluetta yhdessä)

21.5.tiistai
Klo 13-16 Seura-auditoinnin yleisosasta:

urheilutoiminta (polku ja valmennuslinja), samalla 
käsitellään uintiurheilutoiminnan kriteereistä 

uimarinpolku
aineelliset resurssit (erityisesti allastilat)

Paikalla vähintään: pj, valmennuksesta vastaavat 
henkilöt

Klo 15:30-19:00 Uimari- ja 
valmentajatapaamiset altaalla



Auditointitilaisuuden aikataulu
(kaikki 3 osa-aluetta yhdessä)

22.5.keskiviikko:
Klo 9:30-11.30 Uintiurheilutoiminta 
(valmennuskäytännöt, tukitoimet ja 
valmennusosaamisen kehittäminen)

Paikalla valmennuspäällikkö, ja muita valmentajia
Klo 12.30-15.00 Seuran huippu-urheilun 

menestyssuunnitelma, tavoitteet ja toimenpiteet
Paikalla ainakin valmennuspäällikkö ja edustusryhmän 

valmentajia
klo 16:30 – 20:30 Lasten ja nuorten sekä aikuisten 

Tähtiseuratoiminnan arviointi
Paikalla pj, tj, kurssitoiminnan vastaava, nuorten 
valmennuspäällikkö, ohjaaja, valmentaja, uimari, 
vanhempi, johtokunnan jäsen, aikuisten ohjaaja, 

muutama aikuisharrastaja 



- Seuralle kevyempi vaihtoehto, auditoijille 
aikaa vievä

- Aikataulun ja toiminnan ennakoiva 
suunnittelu tärkeää

-Tietojen vaihto keskustellen ennen toisen 
tilaisuuden alkua

- Kokonaisuuden jälkeen skype, jossa mm. 
arviointiin löydetään YHTENÄINEN SKAALA

- Tai jos joku osa-alue jäi arvioimatta

Lasten ja nuorten, aikuisten ja 
huippuseuran Tähtiseura-
arviointipäivät
21.-22.5.Swimming Jyväskylä



- Mitä 3.vaiheessa tulee olla, 
jotta seurat tarttuvat siihen?

- Seuran halu lähteä mukaan, 
mitä työkaluja?

- Lajikohtaiset prosessit 
erityispiirteenä

Tukeeko Uimaliitto 
muutamaa seuraa 
vahvistamaan huippu-
uinnin menestystä 2020-
luvulle?

TÄHTISEURATOIMINNAN 3.VAIHE

OLYMPIAKOMITEA – LAJILIITTO –
ALUEJÄRJESTÖ – URHEILUAKATEMIA -
SEURA



Valmentajavaihto ulkomaille
St.Gugatin urheiluopisto Portugalissa

Valmentaja 2- 3 viikkoa huippuvalmentajan 
apuvalmentajana, yksin

UIMALIITON TOIMENPIDE-EHDOTUS 3.VAIHEEN HUIPPUSEUROILLE
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