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Edut Tähtiseuroille
Esimerkin meille jakaa Keski-Suomen 

liikunta ja Taitoluisteluliitto

Lajien ja alueiden edut lista (Teamsissä)
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https://sportti.sharepoint.com/sites/Auditoinnit/_layouts/15/Doc.aspx?OR=teams&action=edit&sourcedoc=%7bA758EB2D-F3D1-474A-B259-01FF297296B8%7d


Keski-Suomen liikunta tarjoaa 
Tähtiseuroille

• Kohdennettua viestintää

• Maksuttomia seurakoulutuksia

• Maksuttoman tj-verkoston / tapaamiset vähintään  5 
krt/vuosi

• Uudelle Tähtiseuralle maksuton koulutusseteli

• Toiminnan markkinointikanava Keslin nettisivuilla

• Maksuttomat seurafoorumit kunnissa

• Alueellinen Tähtiseuratapaaminen joka toinen vuosi

• Maksullisesta Keslin vetämästä TS-prosessista 20 % 
hinnan palautus, jos seura saavuttaa ensimmäisen 
vuoden aikana Tähtiseura-arvon



Taitoluisteluliitto tarjoaa 
Tähtiseuroille

• Oma lajiosuus Tähtiseurapäivillä

• Yksi henkilö/ seura Tähtiseurapäiville maksutta?

• Lasten ja nuorten Tähtiseuroille 20 % alennus 
ohjaajakoulutuksista

• Työpajoja Tähtiseuroille eri aiheista, kuten johtaminen ja 
hallinto,  talous….

• Tähtiseurojen tukiklinikka vuonna 2020 Tähtiseuraksi 
haluaville



Keskustelua aiheesta kolmen 
hengen ryhmissä 6 min

Kertokaa, mitä ajatuksia ja ideoita teillä on 
Tähtiseuroille tarjottavista eduista.

Ryhmätyön päätyttyä tuokaa yhteiseen keskusteluun 
sellaisia ideoita ja toimintatapoja, joita ei vielä ole 
kerrottu.



Ehdotus Tähtiseura-ohjelman viestimiseksi liittojen ja 
alueiden nettisivuilla

Olympiakomitea tekee omille nettisivuilleen (olympiakomitea.fi >Tähtiseura-
ohjelma) yhteenvetosivun, jossa on nimilista liitoista ja aluejärjestöistä

> Organisaation nimestä linkkaus lajiliiton/aluejärjestön sivuille

Lajiliiton / aluejärjestön tehtävänä on luoda omille nettisivuilleen paikka 
Tähtiseura-ohjelmalle ja ilmoittaa linkki tähän listaan 1.11.mennessä
Esim. Tähtiseura-ohjelman oma alasivu liiton/aluejärjestön nettisivuilla.

Sivulla voi olla yleisesti Tähtiseura-ohjelmaan liittyvää asiaa (esim. liiton/alueen omat 
Tähtiseurat, mahdolliset edut, tapahtumat yms)

Olympiakomitea julkaisee yhteenvetosivun marraskuussa
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https://teams.microsoft.com/l/file/33861850-346C-491E-9E4B-B582EED9D059?tenantId=45e3f472-6eec-415f-ba1b-48692ceec283&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fsportti.sharepoint.com%2Fsites%2FAuditoinnit%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%2FLajien%20ja%20aluej%C3%A4rjest%C3%B6jen%20T%C3%A4htiseura-ohjelman%20nettisivut.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fsportti.sharepoint.com%2Fsites%2FAuditoinnit&serviceName=teams&threadId=19:7c917cb26e0b498ba20189d3c8cd381b@thread.skype&groupId=49196776-0b9b-4f70-8b5a-fb576626aa3a


Toimintasuunnitelma 2021 –
Tähtiseura määräarviot

Arviot uusista merkeistä-lista (Teamsissä)
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https://sportti.sharepoint.com/sites/Auditoinnit/_layouts/15/Doc.aspx?OR=teams&action=edit&sourcedoc=%7b38C308B1-7FCB-4374-AE8A-B83C19246C84%7d


Tähtiseura-ohjelman 3. vaihe
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Tähtiseura-ohjelma

Vaihe 3

29.9.2020



Tähtiseura-ohjelman kehittäminen kolmen vaiheen kautta 

1. Innostumme seuran kehittämisestä
Tiimin kokoaminen
Ilmoittautuminen mukaan

2. Tahdomme toimia laadukkaasti
Toimintaa kehitetään laatutekijöiden mukaisesti
Hyödynnetään työkaluja
Seura auditoidaan Tähtiseuraksi

3. Osaamme kehittää seuraa kohti yksilöllisiä strategisia tavoitteita ja edelläkävijyyttä 
Toimintaa johdetaan ja kehitetään strategisella otteella (suunta)
Tuotetaan arvoa jäsenille ja vaikutuksia yhteiskuntaan yhdessä verkoston kanssa (toiminta)
Tuloksellisuutta seurataan (tulokset) 

Vapaavalintainen mahdollisuus seuralle
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• Ohjelma on rakennettu ja käynnistynyt 
hyvin: Ohjelma koetaan sen parissa toimivien 
keskuudessa hyödylliseksi  haasteena viestiä 
tämä myös ulospäin?

• Ohjelma on laajentunut ja vaatimustaso 
noussut. Auditointi ja Tähtimerkki nähdään 
edelleen varsin keskeisinä, vaikka kehityspolku 
tarjoaa mahdollisuuksia myös muuhun 
kehittämiseen.

Tähtiseura-ohjelman arviointi starttivaihe 
2017-2019

Johtopäätökset



EFQM-mallin ”Sporttilinssi” 
Tähtiseura-ohjelman

3. vaiheen viitekehyksenä
European Foundation for Quality Management
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Miksi olemme valinneet juuri EFQM-mallin?

Kohti seuran omia tavoitteita ja erinomaisuutta laatutyön kautta  

Seuratoiminnan laatuohjelmaa uudistettaessa tuli tarve löytää keino tukea seuran toiminnan 
kehittämistä auditoinnin jälkeen.

Laatutyössä tämä tarkoitti toiminnan kehittämisen ja arvioinnin painopisteen siirtämistä 
yhteisestä vaatimuksenmukaisuudesta kohti seuran omien tavoitteiden saavuttamista ja 
erinomaisuutta.

Laatukeskuksen kanssa tunnistimme, että tarpeeseen vastaavat ns. Excellence laatumallit, jotka 
ohjaavat toiminnan yksilölliseen, kokonaisvaltaiseen arviointiin ja systemaattisen kehitykseen. 
Näitä Laatukeskuksella oli tarjolla EFQM-malli ja CAF-malli.

Keskustelujen ja kokeilun kautta valitsimme näistä ja EFQM-mallin, koska EFQM-malli vastasi 
tarpeeseen ja oli yhteensopiva seuratoiminnan mallin kanssa.

EFQM tulee sanoista European Foundation for Quality Management.
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Mikä on EFQM-malli?

EFQM-malli on koeteltu työkalu organisaation erinomaisen toiminnan strategian 
suuntaiseen kehittämiseen, johtamiseen, arviointiin ja parantamiseen

• Geneerinen malli kaikille organisaatioille
• Eurooppalainen vaihtoehto USA:n Baldrige-mallille
• 50 000 käyttäjää
• Ensimmäinen versio 1992, ”tuoreutus” aika ajoin
• Versio 2020 julkaistiin 23.10.2019 EFQM Forumissa Helsingissä
• By European Foundation for Quality Management - EFQM



Tähtiseuraohjelman laatukäsitys

Seuratoiminnan laatuohjelmaa uudistettaessa haluttiin sekä tunnistaa että tunnustaa 
hyvää toiminnan laatua ja ohjata toimijoita parantamaan toimintaa jatkuvasti

Tähtiseura-ohjelman 3. vaiheen valmistelun yhteydessä sanoitettu Tähtiseura-
ohjelman laatukäsitystä tarkemmin

Tapoja jäsennellä laatua on monia, Laatukeskuksen tuella jäsenneltiin 
Tähtiseura-ohjelman tapa:

Laatu on vaatimuksenmukaisuutta

Laatu on erinomaisuutta
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Tähtiseuraohjelman laatukäsitys vaiheissa 2. ja 3.

Tähtiseuraohjelman 2. vaiheen tavoitteena on hyvän toiminnan laadun tunnistaminen ja 
tunnustaminen ja ohjaaminen jatkuvaan parantamiseen

Valittu laatukäsitys: ”hyvä laatu on yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa määriteltyä 
vaatimuksenmukaisuutta (laatutekijät, riittävä taso)”

Kun yhdessä määritellyt laatuvaatimukset on saavutettu voidaan tähdätä jatkuvaan 
parantamiseen ja laatutekijöiden erinomaisuuteen (PDCA-arviointimalli laatutekijät, hyvä ja 
erinomainen taso) 

Auditoinnin jälkeen seura voi kehittää toimintaansa EFQM-mallin avulla kohti erinomaisuutta 
toiminnan kokonaisvaltaisen arvioinnin ja systemaattisen kehityksen kautta, joka tunnistaa 
seuran yksilölliset strategiset valinnat ja tavoitteet, toiminnan sekä niissä onnistumisen
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Tähtiseura-ohjelman vaiheet seuratoiminnan mallissa
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2 vaihe

3 vaihe

3 vaihe



Miksi organisaatio on olemassa - perustehtävä?  Miksi strategia on juuri 
sellainen kuin se on? 
1. Määrittele strateginen suunta

Miten organisaatio toteuttaa perustehtäväänsä ja strategiaansa
2. Toteuta strategiaa vaikuttavasti ja tehokkaasti

• Tee yhteistyötä
• Luo kestävää arvoa
• Johda nykyistä toimintaa & uudistu

Mitä organisaatio on saavuttanut ja aikoo saavuttaa tulevaisuudessa?

3. Seuraa suorituskykyä ja käytä tuloksia johtamiseen, kehittämiseen & 
uudistumiseen

ORGA-
NISAATIO

SUUNTA

TULOKSET TOIMINTA

EFQM-malli ohjaa seuraa kolmen kysymyksen kautta



EFQM-mallin rakenne
Kriteerit ovat kolmena kokonaisuutena seitsemän 
kriteerin alla.

Kriteeri 1 seuran perustehtävä, visio ja strategia:

1.1 Määrittele seuran perustehtävä ja visio
1.2 Tunnista seuran sidosryhmät, niiden tarpeet 

ja intohimot
1.3 Hahmota seuran toimintaympäristö, omat 

kyvykkyydet ja haasteet
1.4 Laadi strategia
1.5 Rakenna johtamisjärjestelmä 

Kriteerin osa-alueet sisältävät esimerkkejä ja 
aputyökaluja.

19

STRATEGINEN
JA OPERATIIVI-
NEN SUORITUS-

KYKY
SUORITUS-

KYVYN OHJAA-
MINEN JA UU-
DISTUMINEN

SIDOS-
RYHMIEN

NÄKEMYKSET

SIDOSRYHMIEN
SITOUTUMINEN

KESTÄVÄN
ARVON

LUOMINEN

PERUS-
TEHTÄVÄ, VISIO
JA STRATEGIA

ORGANISAA-
TIOKULTTUURI,

EDELLÄKÄVIJYYS
JA JOHTAJUUS

ORGANI-
SAATIO

SUUNTA

TULOKSET TOIMINTA



EFQM-mallin Sporttilinssin tekeminen ja käyttöönotto

Kevät 2020 sporttilinssin kriteerien työstäminen alkuperäisestä versiosta eri 
seuratoiminnan sidosryhmistä koostuvan työryhmän kanssa 

Olli-Pekka Lintula, Jari Räikkönen, Pihla Nikkarinen, Laura Härkönen, Maikku Miettinen, Tiina 
Saulila, Ari Piispanen, Ippe Natunen, Outi Aarresola, Heikki Niemi, OK:n seuratiimi

Syksy 2020 sporttilinssin version 1. kokeilut ja sporttilinssin rikastaminen laajan 
seurakehittäjäverkoston asiantuntemuksella  

2021 seurakehittäjien koulutus (omavalintainen), 3. vaiheen 
ohjelmistosuunnittelu Tähtiseura-ohjelman verkkopalveluun, 3. vaihetta tukevien 
työkalujen tekeminen, 3. vaiheen käyttöönotto seuroille erityisesti kehittämiseen 
ja johtamisen apuvälineiden käyttöön.
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Työkalu ensin seuran kehittämiseen kohti seuran omia tavoitteita ja 
mahdollisesti myöhemmin arviointiin

Työkalu johtamisosaamisen ja johtamisen kehittämiseen ja tulevaisuudessa 
työkalupakki johtamisen toimintoihin ja teemoihin

3. vaiheen toteuttamisen hyödyt 



Muut ajankohtaiset
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Uudet infosivut seuroille: 
https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/

Webinaarit seuroille: 
https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/webin
aarit/

Päivitetyt tukisivut: 
https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-
seurapalvelu

Mm: uusia ohjevideoita, käyttöönoton 
opas, viestinnän tukimateriaalia seuran 
toimihenkilöille

Uutta Suomisport seurapalvelun tuki- ja 
markkinointiaineistoa
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https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/
https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/webinaarit/
https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu


Lisää markkinoinnin tukimateriaalia tulossa seurakehittäjien avuksi 
lähempänä uuden 2.0 käyttöliittymän julkaisua (syksy 2020)

Mm. markkinointiviestipohja omiin uutiskirjeisiin tai seuratiedotteisiin

Jos liitto tai aluejärjestö on kiinnostunut aloittamaan markkinoinnin jo 
heti tai suunnittelee laajan markkinoinnin aloittamista, ota yhteys:

Maria Ulvinen, maria.ulvinen@olympiakomitea.fi puh. 0400436493
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mailto:maria.ulvinen@olympiakomitea.fi
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Uusi olosuhdetyökalu (löytyy materiaalit-sivulta ja Tähtiseura-verkkopalvelun työkaluista)

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen-ja-hallinto/materiaalit-ja-tyokalut/


Sekeaketemian WS4: Sovittelukoulutus 6.10. (klo 9.30-16) ja 
22.10. (klo 12-16) 

Jatkoa Kisakalliossa esitellylle Urheilun sovittelun mallille

Sovittelukoulutuksessa saat
• Tarkempaa tietoa siitä, mitä sovittelu on
• Konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja omaan työhön
• Toimintamalleja miten tukea seuroja itse sovittelemaan tilanteita
• Pääset jakamaan omia kokemuksia ja oppimaan muilta
• Pääset vaikuttamaan Urheilun sovittelumallin sisältöihin

Kokonaisuuteen kuuluu 2 yhteistä tapaamista ja itsenäistä työskentelyä prosessin 
aikana

Ilmoittautuminen 30.9. mennessä: https://www.suomisport.fi/events/2198626c-
97c2-4f24-a54f-815d4e6581f2

Tarkempi kutsu ja ennakkomateriaali löytyvät Sekeakateamian Teamsista
29.9.2020 26

Kaikki 
seurakehittäjät 
tervetuloa! 

https://www.suomisport.fi/events/2198626c-97c2-4f24-a54f-815d4e6581f2


Tilaisuuksien 2020 ja viestinnän 2021 
vuosikello
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Vuosikello 2020 - syksy

1.10.2020 klo 13-14 Sekeakatemia: Digitaaliset osaamismerkit – Sparraustilaisuus (vapaaehtoinen)

5.10. Suomisport seurapalvelu-koulutus: Seuran taloushallinto & Suomisport (z)

6.10. klo 9.30-16 ja 22.10. klo 12-16: Sekeakatemia WS5: (Vertais)sovittelukoulutus 

15.10. klo 17-18 Tähtiseura-tukiklinikka (seuroille, z)

20.10.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

28.10.2020 klo 13-15 Sekeakatemia: Digitaaliset osaamismerkit – Vertaisoppimisklinikka (vapaaehtoinen)

JA/TAI 3.11.2020 klo 9-11 Sekeakatemia: Digitaaliset osaamismerkit – Vertaisoppimisklinikka (vapaaehtoinen)

12.11. klo 12-15 TAI 17.11. klo 13-16 Sekeakatemia WS4: Tähtiseurojen kehittämisprosessi

17.11.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

19.11.2020 klo 15-16 Tähtiseura-tukiklinikka (seuroille, z)

3.-4.12.2020 Sekeakatemia: OPPIMISPÄIVÄ (z) osana Huippujohtamisen päiviä

14.12.2020 klo 17-18 Tähtiseura-tukiklinikka (seuroille, z)

15.12.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z) /joululounas
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Seurakehittäjien verkosto
nettisivut (materiaalit)>

FB-ryhmä: Tähtiseket 
Microsoft Teams pyydä kutsu suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/
https://www.facebook.com/groups/185075972016852/?ref=bookmarks
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