
Tähtiseura-ohjelman laatutekijäpäivitys 5.1.2021 alkaen 

 

Päivityksessä laatutekijöitä on lähinnä sanoitettu selkeämmin ja joidenkin sijaintia on siirretty teeman 
sisällä tai teeman alta toiselle. 

 

Keskeisimmät muutokset 

Uudet laatutekijät: 

Seuran ihmiset – yhteisöllisyys: 

• Seuralla on toimintamalli, joka ennaltaehkäisee epäasiallista käytöstä 

 

Muihin yhdistetyt tai poistetut laatutekijät: 

Johtaminen ja hallinto – viestintä ja markkinointi: 

• Tähtiseura-tunnus ja -kuvaus löytyvät seuran nettisivuilta ja niitä hyödynnetään seuran 
viestinnässä. (yhdistetty toisen laatutekijän kanssa viestintä ja markkinointi -teemassa) 

Seuran ihmiset – voimavarat: 

• Seurassa on toimintatapoja, joilla mahdollistetaan liikkujien ja toimijoiden osallisuus ja 
vaikuttamismahdollisuudet seuran toimintaan (poistettu) 

Seuran ihmiset – yhteisöllisyys: 

• Seurassa on hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri (poistettu) 

Lasten ja nuorten osa-alue: Urheilutoiminta – Innostuksesta intohimoon  

• Seurassa on hyvä ja kannustava ilmapiiri (poistettu) 
• Lasten urheilemisessa näkyy ilo ja innostus (poistettu) 

Lasten ja nuorten osa-alue: Urheilutoiminta – Monipuolisista liikuntataidoista systemaattiseen 
harjoitteluun 

• Harjoitukset on hyvin organisoituja (poistettu) 

Lasten ja nuorten osa-alue: Urheilutoiminta – Urheilulliset elämäntavat 

• Urheilullisista elämäntavoista viestiminen (poistettu) 

Lasten ja nuorten osa-alue: Urheilutoiminta – Harrastaminen ja kilpaileminen  

• Kilpailusuoritusten arviointi (poistettu) 

 

Teemasta toiselle teemalle siirretyt: 

• Seura noudattaa urheilun Reilun pelin periaatteita  
(siirtynyt: hallinto > johtaminen)  



• Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan yhdenvertaisesti aikuisten kanssa 
(siirtynyt: johtaminen> yhteisöllisyys) 

• Seuralla on talousohjesääntö 
(siirtynyt: hallinto > talous) 

• Seuran talous on hyvin hoidettu 
(siirtynyt: hallinto > talous) 

• Seura tarjoaa eri tavalla kehittyneille/motivoituneille tai erityistarpeita omaaville lapsille ja nuorille 
vaihtoehtoja harrastamiseen 
(Lasten ja nuorten osa-alueen laatutekijä. Siirtynyt: Monipuolisista liikuntataidoista 
systemaattiseen harjoitteluun > Harrastaminen ja kilpaileminen) 

 

Arviointiasteikon täsmentyminen 5.1.2021 alkaen 

Laatutekijäpäivityksen yhteydessä myös arviointiasteikon selitteitä on tarkennettu. 

Päivitetty arviointiasteikko 
ei täytä kriteeriä = ei ole olemassa 
riittävä = on olemassa, on suunniteltu ja otettu käyttöön 
hyvä = kunnossa ja toimiva, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämistarve     
erinomainen = asiaa arvioidaan säännöllisesti ja tehdään tarvittavat toimenpiteet 

 

Vanha arviointiasteikko 
ei täytä kriteeriä = ei ole olemassa 
riittävä = on olemassa, mutta vaatimaton 
hyvä = kunnossa ja toimiva, ei arvioida säännöllisesti 
erinomainen = asiaa parannetaan säännöllisen arvioinnin pohjalta 

 

 

 

 


