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Tähtiseuramäärät 2020 -yhteenvetoa

Tähtiseurojen määrät:
YHT: 556 seuraa 45 lajista (muutos vuoden alusta 525 > 556: + 31 Tähtiseuraa) 

Tähtimerkkien määrät
YHT: 655 (muutos vuoden alusta 603 > 655: + 52 Tähtimerkkiä)

Lapset ja nuoret: 540 (muutos vuoden alusta 510 > 540: + 30 Tähtimerkkiä)

Aikuiset: 97 (muutos vuoden alusta 75 > 97: + 22 Tähtimerkkiä)

Huippu-urheilu: 18 (muutos vuoden alusta 18 > 18: pysynyt samana)

Suomisportin Tähtiseura-verkkopalvelussa 120 täysin uuttaa seuraa aloitti vuoden 
2020 aikana kehittämään toimintaansa/lähti matkalle Tähtiseuraksi.
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Tulevat Tähtiseura-tukiklinikat seuroille
Sisältö: Esitellään verkkopalvelua ja käydään läpi askeleet mitä seura 
tarvitsee valmistautuessaan auditointiin. Sopii uusille tai 
uudelleenauditointiin tuleville seuroille.
Kevään klinikat (Zoom):

• 16.2.2021 klo 15-16>

• 18.3.2021 klo 17-18>

• 15.4.2021 klo 15-16>

• 20.5.2021 klo 17-18>

• 17.6.2021 klo 15-16>

Lisätietoja täältä: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-
laatuohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/

Vinkkaa eteenpäin omille seuroillesi!
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https://www.suomisport.fi/events/ccd32cca-41b1-4f82-8e84-56d8f84652a4
https://www.suomisport.fi/events/bb8b8d52-ec6b-4bc7-9736-8ef636e4acfe
https://www.suomisport.fi/events/b27340b2-3aa2-43c6-b417-8075733f48c0
https://www.suomisport.fi/events/3ad086ab-25b6-4e86-99af-7940dda28844
https://www.suomisport.fi/events/51bf8bc5-30fb-4b65-85db-8ffb7489bfc9
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/
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Info seurakehittäjille OKM:n koronaan liittyvästä 
seuratuesta

Info järjestetään 4.2. klo 9-10, etänä zoomilla. Mukaan pääsee alla 
olevasta zoom-linkistä. Hakuaika 14.1.-15.2.2021 klo 16.15. Paikalle 
tulee OKM:stä Kari Niemi-Nikkola, joka vastaa tästä tukimuodosta. 
Kari muistutteli, että tähän tukeen tarvitaan suomi.fi tunnarit, joiden 
haku kestää kaksi viikkoa, näiden hakeminen kannattaa laittaa heti 
kuntoon!
Join Zoom Meeting
https://olympiakomitea.zoom.us/j/9427859078…
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https://olympiakomitea.zoom.us/j/94278590783?fbclid=IwAR0JGywYuvAxKXeQZqk_kwcbRrQb3VL_uDnSu4kK3jhJsfXU9Uy-HJd2uNE


Seuratoiminnan palautekyselyt – 2020 raportit
Seuratoiminnan palautekyselyjen vastauksista on otettu ulos lajikohtaisia 
automaattiraportteja

Tutustu täältä >
(sijainti Teamsissä ”Seurakehittäjien Oppiskirjasto > Yleinen> Tiedostot”, pyydä Suvi Voutilaiselta kutsu, jos 
et pääse sisään) 

Raportti löytyy niistä lajeista, joihin vastauksia on kertynyt vähintään 20. Sisältää lajin vertailun kyselyyn 
tulleisiin kaikkiin vastauksiin. Kyselyt on uusittu 19.2.2020, joten vastauskertymä on ajalta 19.2-31.12.20.

2020 kyselyjä eri kohderyhmille tilattiin yhteensä 1113 kpl, noin 220 eri seurasta
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Tähtiseura-laatutekijä: Seura on tehnyt palautekyselyt
- Seura voi tilata Olympiakomitealta maksuttomia kyselyitä tai seura voi myös käyttää omia.
- Jos seuralla ei ole ollut korona-aikaan toimintaa ja eikä palautekyselyjä ole siten voitu toteuttaa auditointiin mennessä:

- Jos seura on Tähtiseura, hyödyntäkää edellisiä palautekyselyjä esim. edellisestä auditoinnista.
- Jos seura on uusi, eikä palautekyselyjä ole aiemmin tehty, kirjaa tieto auditoijan kommentteihin. Keskustelkaa 

kyselyjen merkityksestä ja sopikaa niiden tekemisestä heti kun toiminta pääsee jatkumaan.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen-ja-hallinto/hallinto-ja-kehittaminen/seuratoiminnan_palautekyselyt/
https://sportti.sharepoint.com/sites/Oppimiskirjasto/Jaetut%20asiakirjat/General/Seuratoiminnan%20palautekyselyjen%20raportteja


Oman seuran 
analyysi -
seuratoimijat
Tuloksia vuodelta 2020, vastaajia 1054



Johtaminen
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Seuran arvot  ohjaavat  toimintaamme.

Seuran toiminnan vis io on innostava.

Seuran toiminnalla on selkeät  tavoit teet .

Seuran toiminta on hyvin organisoitua.

Seuran er i toimijoiden työnjako on selkeä.

Kaik il la on yhdenver tainen mahdollisuus osall is tua ja 
vaikut taa seuran toimintaan.

Seurassa tuetaan nuor ten osall isuut ta ja 
vaikutusmahd oll is uuks ia.

Seura kehit tää ja uudistaa toimintaa säännöllisest i.

Vastaukset  19.2.2020 alkaen (Kaikki vastaajat )



Hallinto
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Seuran hall itus toimii hyvin.

Hallinno n päätöksenteko on avointa.

Seuran talous on hyvin hoidet tu.

Seuran er i ryhmät / joukkueet  hoitavat  talout ta seuran 
yhteisten per iaat teiden mukaisest i.

Seura hoitaa työnantajavelvoit teet  mallikkaast i.

Vastaukset  19.2.2020 alkaen (Kaikki vastaajat )



Viestintä
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Seuran sisäinen viest intä toimii hyvin.

Seuran ulkoinen viest intä on hoidet tu hyvin.

Seuran viest intä on läpinäkyvää ja ajantasaista.

Seuran viest intä on innostavaa ja vuorovaikut teista.

Seuran viest innässä huomioidaan tasapuolisest i er i 
kohderyhmät .

Seuralla on selkeät  net t is ivut .

Seura markkinoi akt i ivisest i toimintaa uusil le 
kohderyhmille.

Vastaukset  19.2.2020 alkaen (Kaikki vastaajat )



Seuran ihmiset - voimavarat
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Seurassa rekrytoidaan akt iivisest i uusia tekijöitä.

Uusien ihmisten on helppo tulla seuraan.

Seuran uudet  toimijat  perehdytetään hyvin uusiin 
tehtäviin.

Seurassa kiitetään ja palk itaan tasapuolisest i osall is tujia 
ja toimijoita.

Seuran ohjaajat  ja valmentajat  ovat  hyvin koulutet tuja.

Seura tukee hyvin er i toimijoiden osaamisen 
kehit t ymistä.

Omat  tehtäväni seurassa ovat  mielekkäitä.

Minulla on sopiva määrä tehtäviä seurassa.

O len tyytyväinen tekemästäni t yöstä seuralta saamaani 
korvaukseen/  huomioint i i n.

Vastaukset  19.2.2020 alkaen (Kaikki vastaajat )



Seuran ihmiset - yhteisöllisyys

3,1

3,1

2,6

2,8

2,7

2,6

3,5

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Seurassa on kannustava ilmapiir i.

Seurassa on hyvä yhteishenki.

Seurassa jär jestetään r i it täväst i yhteisöll isyyt tä 
vahvistavia tapahtumia ( juhlia,  yhteis iä kohtaamisia…).

Seuran joukkueiden/ ryhmie n välinen yhteistyö toimii 
hyvin.

Seuran ilmapiir i mahdollis taa vaikeiden asioiden esil le 
tuomisen.

Seuralla on toimintatapa vaikeiden asioiden käsit telyyn.

O len ylpeä seurastamme.

Vastaukset  19.2.2020 alkaen (Kaikki vastaajat )



Aineelliset resurssit - talous
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Osallis tumis- / toimintamaks ut  ovat  kohtuull iset .

Seuralla/ joukkueel la/  ryhmällä on sopivast i yhteis iä 
varainkeruuoperaat ioita (esim.  Tuotemyynt iä,  arpojen 
myynt iä,  i lmoitusten myynt iä. . . ) .

Seuralla/ joukkueel la/  ryhmällä on sopiva määrä talkoita.

Seura on huomioinut  ympär istö- ja resurssiasiat  
toiminnassa (k imppakyydit ,  välinekier rätys…).

Vastaukset  19.2.2020 alkaen (Kaikki vastaajat )



Seuran olosuhteet
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Seuralla on laadukkaat  toimintaolosuhteet .

Seuralla on r i it tävät  olosuhteet  toimintaan.

Seuran tulis i olla akt iivisempi olosuhdeasioide n 
kehit tämisessä.

Vastaukset  19.2.2020 alkaen (Kaikki vastaajat )



Seuran urheilu- ja liikuntatoiminta
Seuran toiminnassa on riittävästi tarjontaa
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Lasten toimintaan (alle 13 v. )

Nuor ten kilpailutoimintaa n (13-19 v. )

Nuor ten har rasteurheiluun (13-19 v. )

Huippu-ur hei l uun

Aikuisten har rasteli ikuntaan (19-64 v. )

Aikuisten kilpaurheiluun (19-64 v. )

Iäkkäiden li ikuntaan (y li 65 v. )

Iäkkäiden kilpaurheiluun (y li 65 v. )

Vastaukset  19.2.2020 alkaen (Kaikki vastaajat )



Kokonaiskeskiarvot
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Johtaminen

Hallinto

Viest intä

Seuran ihmiset  - voimavarat

Seuran ihmiset  - yhteisöll isyys

Aineelliset  resurssit  - talous

Seuran olosuhteet

Seuran urheilu- ja l i ikuntatoiminta
Seuran toiminnassa on r i it täväst i tar jontaa

Keskiarvo

Vastaukset  19.2.2020 alkaen (Kaikki vastaajat )



Kohti tasa-arvoisempaa 
urheilua 

Naiset vaikuttajina -hankkeen loppuwebinaari 
29.1.2021



Päivän ohjelma:
Klo 9.00-9.15 Tervetulosanat
Hankkeen esittely, päivän tavoitteet sekä taustajoukon lyhyt esittäytyminen

Klo 9.15-9.45 Kaikille avoin, osallistavampi ja innostavampi urheilu, tasa-arvo- ja moninaisuuskysymysten 
asiantuntija Malin Gustavsson

Klo 9.45-10.00 Tauko

Klo 10.00-10.15 Epäasiallinen kohtelu kansainvälisen tutkimuksen valossa, vastaava tutkija Mikko Salasuo

Klo 10.15-10.55 Onnistumisia ja esimerkkejä liikunnan ja urheilun tasa-arvon edistämiseksi

Teemu Purho & Jarno Tiusanen, Suomen Tennisliitto ry
Kalle Lähdesmäki, Suomen Ampumahiihtoliitto ry
Tarja Krum, På samma linje -hanke

Naiset vaikuttajina -koulutuksen osallistujien puheenvuoro: Emma Järvinen & Tanja Näkki

Klo 10.55-11.05 Tauko

Klo 11.05-11.15 Yleisön herättelyä, kysymyksiä, mahdollisuus kommentointiin

Klo 11.15-11.25 Loppupuheenvuoro: Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri, liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvon 
roolimalli ja Piikkarit-palkinnon saaja Terhi Heinilä

Klo 11.25-11.30 Kiitos ja loppusanat, tilaisuus päättyy

Ilmoittaudu 
mukaan: 

https://bit.ly/
32y44i9

https://bit.ly/32y44i9?fbclid=IwAR0iRZTFTWvzdd4DG20e1rcP4s7cntEI7sOcWJYAv0GUkzt-jjCdzgWsOZ8


Tilaisuuksien vuosikello
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Vuosikello 2021 – Merkitse kalenteriin!
26.1. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

9.-10.2. Seurakehittäjien kevään tapaaminen ”Verkostopäivät” (vain etänä) - KUTSU tullut 
viikolla 3!
11.2. klo 14-16 Auditointikoulutus (z)

18.3. Seuratoiminnan aamukahvit (z) 

13.4. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

18.5. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

15.6. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

ti 24.8. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

1.-2.9. Seurakehittäjien syksyn tapaaminen (z)

2.-3.10 Tähtiseurapäivät, Helsinki 

19.10 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

16.11 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

ti 14.12 Seuratoiminnan aamukahvit (z)
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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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