Tähtiseuran kehityspolku
VAIHE

0. Altistus

1. Innostumme seuran kehittämisestä

2. Tahdomme toimia laadukkaasti

3. Osaamme kehittää seuraa paremmaksi

JÄSENEN
TAVOITTEET &
KOKEMUS
PALVELUN
ASKELMERKIT
JA TOIMINNAT

Kehitystyötä
• Auditoinnista nousevia parannuksia

Kutsu mukaan kehittämään
• Jäsen saa kutsun Tähtiseura-tiimiin

Jatkuvaa kehitystä
• Uusia mahdollisuuksia osallistua toimintaan

Toiminnan pienkehitystä

TÄHTISEURAN
TAVOITTEET &
PALVELUKOKEMUS

Tähtiseura-tiimin
muodostaminen

Tähtiseura

Kiinnostumme tähtiseuraohjelmasta
• Seura löytää lisätietoa verkosta, seurafoorumilta tms.
• Seura löytää paikallisia muita toimijoita ja seuroja.
• Seura tunnistaa hyötyjä Tähtiseura-ohjelmasta

Valitsemme
Tähtiseura-ohjelman
vastuuhenkilön

Liitymme Tähtiseura-verkkopalveluun
• Tähtiseura-tiimiläiset hankkivat
käyttöoikeudet palveluun
• Seura ilmoittautuu kehityspolulle
• Kehityspolku on avoinna

SEURAN
TOIMET

LAJILIITON
TOIMET

ALUEJÄRJESTÖN
TOIMET

OLYMPIAKOMITEAN
TOIMET

Va
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Meistä tulee Tähtiseura
• Seura saa jättimerkin ja Tähtiseuratunnuksen
• Järjestetään merkinluovutustilaisuus
• Tähtimerkki voimassa 3 vuotta

Sovimme auditointiajankohdan
• Auditoija sopii seuran kanssa päivämäärän
Hyödynnämme seurakehittäjän • Seura vastaa auditointitilaisuuden
apua laatutyössä
käytännön järjestelyistä
• Seurakehittäjä auttaa
Kutsumme seuran toimijat mukaan
Tähtiseuran laatutyössä
• Seuran toimijoita kutsutaan auditointiin
Itsearviointi
• Seura ilmoittaa osallistujat auditoijalle
Hyödynnämme verkkopalvelusta
löytyviä työkaluja

Teemme
vuositsekin

Auditointi

Kehitystyö

Teemme
vuositsekin
Järjestämme
auditointitilaisuuden

Kehitämme toimintaa
• Seura kehittää toimintaansa
laatutekijöiden suunnassa
• Seura hyödyntää työkaluja ja materiaaleja
Saamme itsearvioinnin valmiiksi
• Seura vahvistaa verkkopalvelussa
että itsearviointi on valmis
Uudelleenauditointi
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Teemme palautekyselyt jäsenille
• valmiita kyselyjä tarjolla lapsille, nuorille,
vanhemmille, aikuisliikkujille ja seuratoimijoille

Aloitamme itsearvioinnin
• Seura suunnittelee miten kehitystyötä
tehdään laatutekijöiden saavuttamiseksi
• Seura täyttää itsearviointia
Tähtiseura-verkkopalveluun

Ei (välttämättä) näy asiakkaalle
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Keskustelemme seurassa
• Keskustelemme seurassa
Tähtiseura-tiimin
muodostamisesta

Muodostamme Tähtiseura-tiimin
• Seura tunnistaa millaista osaamista
Tähtiseura-tiimiin tarvitaan
• Seura kutsuu toimijoita mukaan
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Löydämme tiedon tähtiseuraohjelmasta
• Seura kuulee Tähtiseura-ohjelmasta ja
löytää tietoa eri viestintäkanavien kautta

Päätämme lähteä mukaan Tähtiseura-ohjelmaan
• Seuran hallitus tekee päätöksen lähteä mukaan
• Seuran hallitus päättää mitä osa-aluetta se
lähtee kehittämään
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PALVELUN
ASKELMERKIT
JA TOIMINNAT

Seura saa yhteenvedon auditoinnista
• Seura saa yhteenvedon Tähtiseura-verkkopalveluun
kahden viikon kuluessa auditoinnista
• Seura tekee tarvittavat korjaustoimenpiteet sovittuun
päivään mennessä, jos auditoinnissa ilmeni korjattavaa

Jatkuva
kehittäminen

