
Tähtiseura-ohjelma



Laatuseuratyön historia

• Sinettiseuratoiminta käynnistyy (1992)

• FootPass ja IcePass starttaavat

• Voimisteluliitolla Sinetti-, Priima ja Huippu-seuroja

• Uimaliitolla Sinetti- ja Huima-seuroja
• Palloliitolla Jalkapalloseurojen laatuohjelma (2015)

• Tähtiseura-ohjelma (2018)
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Laatuohjelman uudistamiseen johtaneet tarpeet

Seuroilta, lajiliitoilta ja alueilta tuli toive, että erilliset laatuprosessit 
lapset ja nuoret - aikuiset -huippu-urheilu yhdistyisivät yhdeksi 
kokonaisuudeksi

Toimintaympäristö muuttuu koko ajan, seuratoiminnan pitää uudistua

Olympiakomitea mahdollistaa seuratoiminnan kokonaisvaltaisen 
kehittämisen
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Suomalainen urheilu loistaa 
Tähtiseurassa.
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Tunnuskategoriat kohderyhmittäin

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot




Tunnusyhdistelmät seuroille, joilla on enemmän 
kuin yksi Tähtimerkki 



Hyödyt seuralle

Vahva brändi
Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan

Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja parantaa imagoa

Hyvät työkalut
Maksuton Tähtiseura-verkkopalvelu seurojen käyttöön

Tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta

Helpottaa toiminnan kehittämistä 
Seura saa tukea seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa

Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena tukee ja helpottaa seuran työtä

Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa

Kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
1. Innostumme seuran kehittämisestäTiimin kokoaminenIlmoittautuminen mukaan2. Tahdomme toimia laadukkaastiToimintaa kehitetään laatutekijöiden mukaisestiHyödynnetään työkalujaSeura auditoidaan Tähtiseuraksi. Uudelleenauditointi kolmen vuoden välein.3. Osaamme kehittää seuraa paremmaksi (vapaavalintainen mahdollisuus seuralle)Toimintaa kehitetään strategisella otteellaVerkostoidutaan ja toimitaan yhdessä tavoitteiden mukaisestiVaikuttavuutta arvioidaan
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Tähtiseuran laatutekijät
Tähtiseuran tulee täyttää määritetyt laatutekijät. Laatutekijät koostuvat osa-
aluekohtaisista (lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) ja kaikille yhteisistä 
laatutekijöistä.
KAIKILLE YHTEISET LAATUTEKIJÄT

Johtaminen ja hallinto (johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi)

Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)

Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)

Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

OSA-ALUEKOHTAISET LAATUTEKIJÄT

Lasten ja nuorten urheilun laatutekijät

Aikuisliikunnan laatutekijät

Huippu-urheilun laatutekijät 

Tutustu laatutekijöihin Olympiakomitean nettisivuilta>
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/


Yli 500 seuraa mukana Tähtiseura -ohjelmassa

SEUROJEN MÄÄRÄT (tilanne 01/2021)

Yhteensä 556 Tähtiseuraa 45 eri lajista

Tähtimerkkien määrät osa-alueittain:
Lapset ja nuoret: 540 seuraa – 44 eri lajia

Aikuiset: 97 seuraa – 20 eri lajia

Huippu-urheilu: 19 seuraa – 3 eri lajia

Ajantasaiset määrät ja seurojen nimilistat Olympiakomitean nettisivuilta>
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tietoa-tahtiseuroista/


Tähtiseura-verkkopalvelu
kehittämistyön tukena
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Tähtiseura-
verkkopalvelu
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https://tahtiseura.suomisport.fi/
- Helppo käyttää
- Maksuton
- Kaikille seuroille
- Osana Suomisport Seurapalvelua

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


Tähtiseura-verkkopalvelun tavoitteet
• Seuratoiminnan kehittämisen palvelu, toimii osana Suomisporttia

• Palvelussa on kehittämispolku, johon kiinnittyy erilaisia työkaluja ja tehtäviä. Seuran on 
mahdollista valita osa-alue(et), jolla etenee (lapset/nuoret, aikuiset, huippu-urheilu). 

• Seura pystyy kehittämään toimintaansa itsenäisesti sekä seurakehittäjän avulla.

• Toimii myös auditointiprosessin osana. Palvelussa auditoinnin arviointiprosessi on läpinäkyvää ja 
seurakehittäjä sekä seura voivat toimia arviointitilanteessa vuorovaikutuksessa. 

• Jatkuvasti kehittyvä palvelu kerää ja muotoilee tietoa seuran, lajiliiton, aluejärjestön ja suomalaisen 
urheilun hyödynnettäväksi 

• Palvelu lisää vuorovaikutuksen mahdollisuuksia seurojen ja muiden toimijoiden välillä 

• Helpottaa seuratoimijoiden ja seurakehittäjien työtä!

• Jatkuvasti kehittyvä palvelu! 
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Kaikille käyttäjille yhteiseltä 
”Seuratorilta” löytyy 
ajankohtaista infoa Tähtiseura-
ohjelmasta

Seuratori
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Verkkopalvelun keskeisin osa
Kehittämistyön tekeminen

Seuran itsearvioinnin tekeminen

Auditoinnin toteuttaminen

Seura valitsee polun/polut, jota lähtee 
kehittämään

Tällä hetkellä palvelussa valittavissa lasten 
ja nuorten seuratoiminta sekä aikuisten 
seuratoiminta

Laatutekijät on jaoteltu osa-alueittain. 
Seura voi tehdä kehittämistyötä ja 
itsearviointia omaa tahtia osa-alue 
kerrallaan.

Seuran kehittämispolku
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Seuratoiminnan kehittämisen 
tueksi on koottu erilaisia 
hyödyllisiä työkaluja
Listaa päivittyy jatkuvasti
Samat työkalulinkit löytyvät myös 
seuran kehittämispolun puolelta

Työkalut

8.1.2021 19



Liiton ja aluejärjestöjen 
seurakehittäjien tehtävänä on sparrata 
seuroja kehittämistyössä ja toteuttaa 
seuran auditointi. 

Seurakehittäjillä on näkymä kaikkiin 
oman lajinsa tai alueensa 
Tähtiseuroihin, sekä kehittämistyön 
aloittaneisiin seuroihin, jotka 
tallentavat tietoja palveluun.

Seurakehittäjän arviointinäkymä
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