
Programmet 
Tähtiseura



Historia av arbetet med kvalitetsföreningar

• Sigillföreningsverksamheten inleds (1992)

• FootPass och IcePass startar

• Gymnastikförbundet har Sigill-, Priima- och Huippu-föreningar

• Simförbundet har Sigill- och Huima-föreningar
• Bollförbundets kvalitetsprogram för fotbollsföreningar (2015)

• Programmet Tähtiseura (2018)
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Behov som ledde till ändring av kvalitetsprogrammet

Föreningar, grenförbund och distrikt önskade att de skilda 
kvalitetsprocesserna för
barn och unga, vuxna och elitidrott bildar en enhetlig helhet

Verksamhetsmiljön förändras ständigt, föreningsverksamheten måste 
förnyas

Olympiska kommittén möjliggör övergripande utveckling av 
föreningsverksamheten 
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Den finländska idrotten lyser i 
Tähtiseura-föreningarna.
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Stjärnmärket är Olympiska kommitténs och grenförbundens nya kvalitetsprogram för föreningar
som stödjer den finländska idrottens viktigaste styrka: föreningsverksamheten.

De föreningar som fått ett Stjärnmärke bildar en stjärnbild som lyser
klarare varje stjärna för sig. I stjärnbilden kan alla idrotta och

motionera på sin nivå och mot sina egna mål med ett allt starkare stöd. Stjärnmärket är ett löfte 
om kvalitet till föreningens nuvarande och nya medlemmar samt till deras närmaste och 

stödpersoner.

Stjärnmärket är ett tecken på en modern, flexibel och människonära
verksamhetsmodell som passar alla motionärer. Det svarar på olika motionärers

behov men utvecklas också med dem. Det allt bredare stödet
gör att motion kan följa med i livets alla skeden

men banar även väg för utveckling till elitidrottare.
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Symbolkategorier per målgrupp



Symbolkombinationer för föreningar med flera 
än ett Stjärnmärke 



Fördelar för föreningen

Starkt varumärke
Ett starkt gemensamt varumärke lyfter fram högklassig föreningsverksamhet

Möjlighet att ge häftiga föreningsaktiviteter mer synlighet och förbättra imagen

Bra verktyg
Avgiftsfria webbtjänsten Tähtiseura för föreningar

Information, kommunikation, bra modeller, utbildning

Underlättar utveckling av verksamheten 
Föreningen får stöd för utvecklingen, vilket möjliggör allt bättre föreningsverksamhet

Granskningen av föreningsverksamhetens olika delområden som en helhet stödjer och underlättar föreningens arbete

Underlättar samarbete och nätverksbildning mellan föreningar samt med grenförbund och distriktsorganisationer

Uppmuntrar till utveckling av verksamheten i ett samhälle i förändring
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Tre steg till Tähtiseura
1. Vi blir intresserade av att utveckla föreningen

Sammansättning av team

Anmälan

2. Vi vill att vår verksamhet är högklassig

Verksamheten utvecklas utifrån kvalitetsfaktorerna

Verktygsanvändning

Föreningen genomgår en kvalitetsrevision för att godkännas som Tähtiseura. En ny 
kvalitetsrevision vart tredje år.

3. Vi kan utveckla föreningen så att den blir bättre (valfritt för föreningen)

Verksamheten utvecklas med strategiska satsningar

Vi bildar nätverk och arbetar tillsammans enligt målen

Effektivitet bedöms
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Kvalitetsfaktorer för Tähtiseura-föreningar
Tähtiseura-föreningarna ska uppfylla vissa kvalitetsfaktorer. De består av 
kvalitetsfaktorer per delområde (barn och unga, vuxna, elitidrottare) och
kvalitetsfaktorer som är gemensamma för alla.

DELADE KVALITETSFAKTORER

Ledning och organisation (ledning, administration, kommunikation och marknadsföring)

Idrottsverksamhet (idrottarens och motionärens stig, riktlinjer för träningen)

Människor i föreningen (resurser och gemenskapsanda)

Materiella resurser (ekonomi och förhållanden)

KVALITETSFAKTORER PER DELOMRÅDE (på finska, på svenska inom Webbtjänsten>)

Kvalitetsfaktorer för barn- och ungdomsidrott

Kvalitetsfaktorer för vuxenmotion

Kvalitetsfaktorer för elitidrott 
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https://tahtiseura.suomisport.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/


Tähtiseura-programmet omfattar över 500 föreningar
ANTAL FÖRENINGAR (situation 01/2021)

Totalt 556 Tähtiseura-föreningar med 45 olika grenar  

Antal Stjärnmärken per delområde:
Barn och unga: 540 föreningar – 44 olika grenar

Vuxna: 97 föreningar – 20 olika grenar

Elitidrott: 19 föreningar – 3 olika grenar

Aktuella siffror hittar du här>
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseurat-kvalitetsprogram-for-foreningar/


Webbtjänsten Tähtiseura
stödjer utvecklingsarbetet
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Webbtjänsten 
Tähtiseura
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https://tahtiseura.suomisport.fi/
– Enkel att använda
– Avgiftsfri
– Fungerar även mobilt (responsiv)
– För alla föreningar
– En del av tjänsten Suomisport 

https://tahtiseura.suomisport.fi/
https://info.suomisport.fi/seuroille/


Målen för webbtjänsten Tähtiseura
• Tjänst för utveckling av föreningsverksamhet, en del av Suomisport

• I tjänsten finns en utvecklingsstig med olika verktyg och uppgifter. Föreningen kan välja ett eller 
flera önskade delområden som den vill satsa på (barn/unga, vuxna, elitidrott). 

• Föreningen kan utveckla sin verksamhet självständigt och med hjälp av en föreningsutvecklare.

• Fungerar även som en del av kvalitetsrevisionsprocessen. I tjänsten är kvalitetsrevisionsprocessen 
transparent och föreningsutvecklaren och föreningen kan stå i växelverkan med varandra vid revisionen. 

• Tjänsten utvecklas fortlöpande, och samlar in och formar information för föreningen, grenförbundet, 
distriktsorganisationen och den finländska idrotten. 

• Tjänsten ökar möjligheter till växelverkan mellan föreningar och andra aktörer. 

• Underlättar föreningsaktörers och föreningsutvecklares arbete!

• Utvecklas ständigt! 
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”Torget" är avsedd för alla 
användare och bjuder på aktuell 
information om programmet 
Tähtiseura

Tähtiseura-torget
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Det viktigaste avsnittet i webbtjänsten
Utvecklingsarbete

Självvärdering

Kvalitetsrevision

Föreningen väljer en eller flera stigar 
som den vill utveckla

För närvarande kan man i tjänsten välja 
mellan föreningsverksamhet för barn och 
unga och föreningsverksamhet för vuxna

Kvalitetsfaktorerna har delats in i 
delområden. Föreningen kan utveckla och 
göra självvärderingar i sin egen takt 
delområde för delområde.

Utvecklingsstig för föreningar
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Som stöd för utvecklingen av 
föreningsverksamheten finns det 
olika nyttiga verktyg i tjänsten
Listan uppdateras ständigt
Samma länkar till verktyg finns 
också i avsnittet för föreningens 
utvecklingsstig

Verktyg
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Föreningsutvecklarna i förbundet och 
distriktsorganisationerna har som 
uppgift att hjälpa föreningarna med 
utvecklingsarbetet och utföra en 
kvalitetsrevision av respektive 
förening. 

Utvecklarna kan se alla Tähtiseura-
föreningar inom sin gren eller sitt 
område samt de föreningar som börjat 
med utvecklingsarbetet och sparar 
information i tjänsten.

Utvärderingsvy för föreningsutvecklare
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