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Jokaisen hyvinvointi: 5,5 miljoonan

välttämätön terveyden edistäjä

Yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus: 

yli miljoonan ihmisen kansanliike

Yhteiset elämykset ja inspiraatio: 

suomalaisten suurin yhdistäjä

Yhteisöllinen Suomi, jossa 

jokainen liikkuu riittävästi

Avointa, yhteisöllistä ja

järjestettyä liikuntaa kaikille

Kansainvälisesti 

menestyvä Suomi

4/5:n liikkumattomuus –

yli 3 miljardin euron 

yhteiskunnalliset haitat

Kilpailu vapaa-ajasta – yksinäisyys, syrjäytyminen, 

eriarvoistuminen

Kasvava kilpailu –

menestymättömyys

Liikunnasta ja urheilusta 
elinvoimaa Suomeen

Seura- ja 
järjestötoiminta Huippu-urheilu

Laaja liikuntakulttuuri
Seura- ja järjestötoiminta, kilpa- ja
huippu-urheilu ja muu liikunta

Tarkoitus

Uhka

Mahdollisuus

Olympiakomitean strategia 2024:



Olympiakomitean strategia 2024:
Tavoitteet

Selkiytämme
huippu-urheilun johtamisen

Kasvatamme liikunnan ja huippu-
urheilun taloudellisia resursseja

Teemme vaikuttavaa viestintää  liikunnan 
ja urheilun arvostuksen lisäämiseksi

Rakennamme laaja-alaista yhteistyötä 
seuratoiminnan edellytyksien kehittämiseksi

Olympiakomitean onnistumisen edellytykset

Digitalisaatio muuttaa urheiluyhteisön 
arjen helpommaksi ja 
kustannustehokkaammaksi

Digitaalisten palveluiden laaja käyttö 
tuottaa laadukasta dataa

Liikunnan ja urheilun päätöksenteko 
perustuu datan hyödyntämiseen

Hyödynnämme ja edistämme digitalisaatiota

Vaikutamme laajan liikuntakulttuurin puolesta

Vahvistamme osaamista

Toimimme vastuullisesti

Seurojen jäsenmäärä 
kasvaa

Seuratoiminnan johtaminen vahvistuu 
ja laatu paranee

Seuratoiminta mahdollistaa kasvamisen 
urheilijaksi ja liikunnalliseen 
elämäntapaan

Seuratoiminnan työntekijä- ja 
ammattiurheilijamäärät kasvavat 
vapaaehtoisten rinnalla 

Suomalainen 
huippu-urheilu menestyy
Vuoteen 2024 mennessä saavutetaan 
olympialaisista X mitalia + Y pistettä ja 
paralympialaisista X mitalia + Y pistettä

Vuoteen 2024 mennessä sijoitutaan 
joukkuepelien MM-kilpailuissa X kertaa 16 
parhaan joukkoon globaalilajeissa (jalkapallo, 
lentopallo, käsipallo, koripallo) ja Y kertaa 
kolmen parhaan joukkoon ei-globaalilajeissa 
(jääkiekko ja salibandy)

Suomi on Greatest Sporting Nation -vertailussa 
kahdeksan parhaan joukossa asukaslukuun 
suhteutettuna

Ammattilaisuus huippu-urheilussa kasvaa
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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



Seuraavia askelmerkkejä

Tähtiseurojen määrän lisääminen ja laatutyön kehittäminen
täysin uusien innostaminen mukaan ja seurojen tuki yhteisestä 
vaatimuksenmukaisuudesta kohti seuran omien tavoitteiden saavuttamista ja 
erinomaisuutta

kehityspolun ja verkkopalvelun mahdollisuuksien hyödyntäminen

Suomisportin seurapalvelun ja Tähtiseura-ohjelman kumppanuuden löytäminen

Strategisten tavoitteiden ja resurssien oikean suhteen varmistaminen
Lajiliittojen strategisemman otteen vahvistaminen
Yhteistyön mahdollisuus kuntien kanssa
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Suomalainen urheilu loistaa Tähtiseurassa.
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Mukana 8/2020

Yhteensä 536 Tähtiseuraa 45 eri lajista

Tähtimerkkien määrät osa-alueittain:
Lapset ja nuoret: 521 seuraa – 44 eri lajia

Aikuiset: 84 seuraa – 18 eri lajia
Huippu-urheilu: 19 seuraa – 3 eri lajia, polulla 10 lajia



Seuratietokanta
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Osana arviointia 
kerättiin lajiliitoilta tiedot 
niiden jäsenseuroista, 
jotta saadaan 
arvio ohjelman 
kattavuudesta

Tietojen perusteella
muodostui käsitys 
potentiaalisten
Tähtiseurojen määrästä.

Arvioinnin yhteydessä 
muodostetun seuratietokannan 

mukaan seuroja 7325 
(45 lajiliittoa)

Näistä potentiaalisia 
Tähtiseuroja

2300 (yli 100 jäsentä)

Tällä hetkellä Tähtiseuroja 
23% potentiaalisista seuroista

.



Tähtiseurojen määrän kasvattamisen yhteiset 
tavoitteet
Speed date

Oman organisaation kasvutavoitteet Tähtiseurojen määrään
Oman organisaation valmius ja tahtotila asettaa kasvutavoitteita 
Tähtiseurojen määrään
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Toimintasuunnitelman 2021 
sisältökokonaisuudet ja toimenpiteet 

sparrattavaksi ja syvennettäväksi

9.9.2020 10



1. Tähtiseurojen määrän kasvattaminen

Tähtiseura-ohjelman viestintä ja markkinointi uusille seuroille.
Erilaisten seurojen tunnistaminen ja palvelujen kohdistaminen profiilin 
mukaan.
Ohjelman käyttöönoton mahdollisuuksista viestiminen kunnille.
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2. Tähtiseura-ohjelman vahvistaminen

Tähtiseurapäivien järjestäminen 2.-3.10.
Tähtiseura-ohjelma yhdistää OK:n seuratoiminnan osa-alueet. 
Ohjelman laajan tunnettuuden lisääminen.
Ohjelman 3. vaiheen  käyttöönotto.
Lajiliittojohdon sitouttaminen ohjemaan.
Vuoden Tähtiseuran palkitseminen.
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3. Seurakehittäjien verkoston vahvistaminen

Verkoston tilaisuuksien ja koulutuksien järjestäminen.  
Verkoston toiminnan johtaminen ja koordinointi.  
Yhteiskehittämisen toimintatavan vahvistaminen.
Seurakehittäjien osaamisen ja digitaalisten mahdollisuuksien 
hyödyntämisen lisääminen.
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4. Tiedolla johtaminen, tuloksellisuuden seuranta ja yhteistyö 
asiantuntijatyöverkostojen kanssa

Seuratoiminnan tuloksellisuuden seurannan käynnistäminen. 
Tiedon kokoaminen, analysointi ja toiminnan tietoperusteisen 
kehittämisen varmistaminen Kihun kanssa.
Kansainvälisen yhteistyön ylläpitäminen ja hyödyntäminen 
seuratoiminnan kehittäjien kanssa.
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5. Tähtiseura-ohjelman osa-aluekohtainen työ

Lasten ja nuorten Tähtiseura-ohjelman täydentäminen uusien Lasten 
ja nuorten urheilun linjausten mukaan
Lajien auttaminen synnyttämään uusia aikuisliikuntatuotteita 
seuroihin.
Ohjelman huippu-urheiluosan vahvistaminen  10 lajiliiton kanssa.
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Siirry menti.com
näppäile koodi 2418542
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