
Miten mukaan huippu-
urheilun osa-alueen 
Tähtiseuraksi?



Miten mukaan huippu-urheilun osa-alueeseen?

Tähtiseuran huippu-urheilun osa-alueelle päätöksen mukaan lähtemisestä tekee lajiliitto, joka 
valitsee tai kutsuu huippu-urheiluun suuntautuneita seuroja mukaan yhteistyöhön

Huippu-urheilun Tähtiseuratoiminta on ensisijaisesti kehitystyökalu ja työtapa, jolla lajiliitto ja sen 
huippu-urheiluun suuntautuneet seurat voivat kehittää lajin toimintaa yhdessä

Tähtiseura-ohjelman lasten ja nuorten sekä aikuisten osa-alueilla seura ilmoittaa kiinnostuksensa 
tavoitella Tähtimerkkiä ja aloittaa kehitystyön kohti auditointia – seura voi toimia itsenäisesti 
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Tähtiseuran polulla on kolme vaihetta

1. Innostumme seuran kehittämisestä
Tiimin kokoaminen
Ilmoittautuminen mukaan

2. Tahdomme toimia laadukkaasti
Toimintaa kehitetään laatutekijöiden mukaisesti
Hyödynnetään työkaluja
Seura auditoidaan Tähtiseuraksi. Uudelleenauditointi kolmen vuoden välein

3. Osaamme kehittää seuraa paremmaksi (vapaavalintainen mahdollisuus seuralle)
Toimintaa kehitetään strategisella otteella
Verkostoidutaan ja toimitaan yhdessä tavoitteiden mukaisesti
Vaikuttavuutta arvioidaan
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Kolmen vaiheen toteutuminen 
huippu-urheilun osa-alueella
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Kolmen vaiheen toteutuminen huippu-urheilun 
osa-alueella – työn eteneminen lajissa
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LAJILIITON PÄÄTÖS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA
Lajiliitto tekee päätöksen laatuseuratoiminnan

aloittamisesta ja kutsuu tai valitsee seurat mukaan

YHTEINEN LAATUTYÖ JA AUDITOINTI
Lajiliitto päättää laatutyön muodosta, soveltaa 
laatutekijät seurojen kanssa ja auditoi seurat

JATKUVA YHTEISTYÖ LAJILIITON JA SEUROJEN VÄLILLÄ
Lajiliitto ja seurat sopivat keskinäisestä 

roolituksestaan, yhteinen laatutyö jatkuu strategisella otteella



Vaihe 1
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LAJILIITON PÄÄTÖS
TOIMINNAN ALOITTAMISESTA

Lajiliitto tekee hakemuksen 
huippu-urheilun osa-
alueen aloittamisesta 

Olympiakomitealle

Lajiliitto avaa haun tai 
kutsuu seurat

Seurat ilmoittautuvat 
laatuseurapolulle

Tavoitteena huippu-urheiluun 
suuntautuneiden seurojen 
kehittyminen ja yhteistyön 
tiivistäminen

Lajiliitto 
sitoutuu peruskriteereihin 
liittyen seurojen valintaan



Vaihe 2
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YHTEINEN LAATUTYÖ JA AUDITOINTI

Lajiliitto soveltaa huippu-
urheiluseuraosuuden laatutekijät 

lajiinsa ja hyväksyttää ne 
Olympiakomitealla

Lajiliitto päättää laatutyön muodosta ja 
järjestää tarvittaessa seuroille yhteistä 

kehitystyön tukea

Lajiliitto auditoi seurat ja myöntää 
laatutekijät täyttäville seuroille huippu-

urheilun Tähtimerkin

Lajiliitto määrittää auditoitujen huippu-
urheilun Tähtiseurojen oikeudet ja 

velvoitteet



Vaihe 3
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JATKUVA YHTEISTYÖ 
LAJILIITON JA SEUROJEN VÄLILLÄ

Tähtiseurat ja lajiliitto sopivat 
roolituksestaan ja resurssien 

kohdentamisesta huippu-
urheiluun

Lajiliitto vastaa lajin huippu-
urheiluseuraverkoston toiminnasta

Lajiliiton ja Tähtiseurojen yhteinen 
huippu-urheilun kehitystyö jatkuu 

strategisella otteella
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