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Arvioinnin tavoitteet

Tähtiseura-ohjelman 
kehittämisen valinnat

Ohjelmassa mukana olevien 
järjestöjen tiedot

Seuratietokanta

Seurakehittäjien ja 
seurojen kyselyiden 
tulokset

Arvioinnin johtopäätökset

Keskustelu (n. 15 min)

Arviointiraportti on julkaistu maanantaina 
15.6

KIHUn uutinen: https://kihu.fi/arviointi-ja-
seuranta/tahtiseura-ohjelman-arviointi-
sisalloiltaan-osuva-samalla-vaativa-
laatuohjelma/

Raportin osoite: 
https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/j
ulkinen/2020_pus_thtiseurao_sel30_49609.
pdf

Esityksen rakenne
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Tähtiseura-ohjelman starttivaiheen arviointi 

Arvioinnin tavoitteena oli tunnistaa ohjelman starttivaiheen onnistumiset, 

haasteet ja kehityskohteet 

Kolme isoa kokonaisuutta: 

1. Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelman työ (tiedot ohjelman toteutuksesta)

2. Ohjelmassa mukana olevien järjestöjen (aluejärjestöt, lajiliitot, seurat) tiedot 

3. Osallisten kokemukset ja näkemykset (kysely seurakehittäjille ja seuroille)

Lisäksi käytettiin apuna Olympiakomitean strategiaprosessin sidosryhmäkyselyä

Arvioinnin toteutti KIHUlla Sanna Pusa ja Outi Aarresola. Lisäksi Tuomas Vihinen 

avusti seuratietokannan kokoamisessa. Olympiakomitean seuratiimi osallistui 

arvioinnin suunnitteluun ja auttoi toteuttamisessa. 
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Ohjelman kehittämisen kolme periaatetta:

1. Tietoperustainen kehittäminen hyödyntäen parasta saatavilla olevaa tietoa

2. Yhteiskehittäminen osallistaen ohjelman sidosryhmiä (erityisesti seurakehittäjiä) 
ohjelman sisältöjen suunnitteluun

3. Kehittäminen kokeilujen ja pilotointien avulla 

Tähtiseura-ohjelman kehittämisen valinnat
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Aluejärjestöt ja lajiliitot

Vastauksia saatiin 9 aluejärjestöstä ja 31 lajiliitosta

Valtaosassa oli jo uudella mallilla auditoituja Tähtiseuroja

Lasten ja nuorten Tähtiseurat yleisin

Aikuisten Tähtiseuroja oli kolmessa aluejärjestössä ja 14 lajiliitossa

Huippu-urheilun Tähtiseuroja yhdessä aluejärjestössä ja kolmessa lajiliitossa

Tähtiseura-ohjelma oli huomioitu vaihtelevasti järjestöjen toiminnan 
suunnittelussa

Samoin ohjelmaan liittyvät tavoitteet järjestöissä vaihtelivat 

Ohjelmassa mukana olevien järjestöjen tiedot
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Osana arviointia kerättiin lajiliitoilta tiedot niiden 
jäsenseuroista, jotta saadaan arvio ohjelman 
kattavuudesta (n=45).

Liittojen jäsenseurat yhdistettiin yhdeksi listaksi (9643 
seuraa yhteensä), joka käsiteltiin niin, että saman 
nimiset seurat yhdistettiin yhdeksi seuraksi. Listalla, 
josta on poistettu tuplat, on 7605 seuraa.

Seuran nimen perään lisättiin tieto kaikista lajiliitoista, 
jonka jäsen kyseinen seura on. Näin saatiin kerättyä 
tietoa monilajiseurojen määrästä ja niiden eri lajien 
määristä. 

Tällä listalla haettiin tiedot YTJ-rekisteristä → Saatiin 
lista, jossa on 7325 seuran virallinen nimi, y-tunnus ja 
paikkakunta sekä muita tietoja (mm. perustamisvuosi). 
Vajaalle 300 seuralle ei löytynyt rekisteröityä yhdistystä 
(!)

Seuratietokanta 
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Seuratietokanta: Ote raportissa s. 25 olevasta taulukosta, johon 
koottu lajiliittojen ilmoittamat jäsenseuramäärät
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Monilajiseurojen 
määrä on saatu selville 
yhdistämällä kaikkien 
liittojen 
jäsenseuralistat 
yhteen. 

*= määrä on arvio

Potentiaalisten 
Tähtiseurojen määrä: 
2300

Ohjelman kattavuus 
tällä hetkellä: 23%
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Monilajiseuroja 
yhteensä 883 

Aineistossa eniten 
eri lajiliittojen 
jäsenyyksiä oli 
Kauhajoen 
Karhulla, joka oli 
13 lajiliiton jäsen



Kyselyiden tulokset

Seurakehittäjien kysely:

43 vastaajaa, 83% lajiliitoista ja 17% aluejärjestöistä.

Seurojen kysely:

49 vastaajaa 47 seurasta
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Seurakehittäjät

98% mielestä laatutekijöiden avulla 
on hyvä kehittää seuraa

53% mielestä laatutekijöitä on liikaa

76% mielestä laatutekijöiden 
vaativuustaso on sopiva

76% mielestä laatutekijöiden 
arviointiasteikko on toimiva

Seurat

90% mielestä laatutekijöiden avulla 
on hyvä kehittää seuraa

35% mielestä laatutekijöitä on liikaa

84% mielestä laatutekijöiden 
vaativuustaso on sopiva

79% mielestä laatutekijöiden 
arviointiasteikko on toimiva

”Arvioi Tähtiseuran laatutekijöitä kokonaisuudessaan”
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Seurakehittäjät

49% mielestä Tähtiseura-prosessi on 
työmäärältään liian raskas seuroille 

93% mielestä Tähtiseura-prosessi on 
hyvä tapa kehittää laatua seurassa

41% mielestä Tähtiseura-prosessi on 
työmäärältään liian raskas 
seurakehittäjille

Seurat

29% mielestä seuran kehittäminen 
Tähtiseura-prosessin avulla on ollut 
raskasta

94% mielestä Tähtiseura-prosessi on 
ollut seuralle hyödyllinen

Seuran Tähtiseura-prosessi
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Onnistumiset:

12% koki onnistuneensa 
kehitysprosessissa hyvin, 67% melko 
hyvin 

Seuran kehityskohteiden 
tunnistaminen ja niiden 
parantaminen

Asioiden dokumentointi

Seuraväen osallistaminen ja 
vuorovaikutuksen parantaminen

Urheilutoiminta

Parannettavaa:

Seuraväen osallistaminen prosessiin 
ja työhön varatut resurssit

Aikataulutus

Seurakysely: Missä asioissa onnistuitte Tähtiseura-
prosessissa, mihin jäi vielä parannettavaa?

16.6.2020 12



Seurakehittäjät: Miten Tähtiseura-ohjelmassa mukana 
olevien seurojen määrää voitaisiin mielestäsi lisätä?

Lisää etuja/hyötyjä Tähtiseuroille, esim. kuntien avustuksessa 
huomioiminen

Parantamalla viestintää ja luomalla Tähtiseuroista houkutteleva brändi

Tukemalla seuroja ja madaltamalla osallistumisen kynnystä

Myös huomio, että pitäisikö Tähtiseurojen määrän sijasta keskittyä 
niiden laatuun
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Seurakehittäjät:

Yksinkertaistus ja yhtenäistäminen 
(ts. laatutekijöiden 
yksinkertaistaminen ja auditoinnin 
tasalaatuisuuden varmistaminen)

Seurojen ja lajien erilaisuuden 
huomiointi

Muita huomioita mm. 
saavutettavuus, eri osapuolten 
yhteistyön merkityksen korostaminen

Seurat:

Kevyempi ja käytännönläheisempi

Seurojen ja lajien erilaisuuden 
huomiointi

Auditointiin selkeyttä, enemmän 
aikaa/panostusta

Tähtiseura-ohjelman kehittäminen jatkossa
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• Ohjelma itsessään on rakennettu ja käynnistynyt hyvin: 
Sisällöt ovat valmiita, niihin suhtaudutaan myönteisesti 
ja Tähtiseuroja on saatu hyvin mukaan. Ohjelma 
koetaan sen parissa toimivien keskuudessa hyödylliseksi 
→ haasteena viestiä tämä myös ulospäin? 

• Ohjelma on laajentunut ja vaatimustaso noussut →
tämä herättää keskustelua sekä 
lajiliittojen/aluejärjestöjen että seurojen osalta: Kuinka 
organisoida ohjelman vaatima työmäärä, ja kuinka 
pidetään kiinni auditointien tasalaatuisuudesta?

• Huolta herättää pienten, vapaaehtoisvoimin toimivien 
seurojen mahdollisuudet osallistua ohjelmaan →
auditointi ja Tähtimerkki nähdään edelleen varsin 
keskeisinä, vaikka kehityspolku tarjoaa mahdollisuuksia 
myös muuhun kehittämiseen

Johtopäätökset



KIITOS!

Kysyttävää, kommentoitavaa?

Sanna Pusa, sanna.pusa@kihu.fi, 041 730 1450

Outi Aarresola, outi.aarresola@kihu.fi, 040 509 7078
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