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Suomalainen urheilu loistaa
Tähtiseurassa.
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Tähtimerkit osa-alueittain
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Tähtiseura-ohjelma tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia
kehittää seuraa
Tutustumme ja
kokeilemme

Yksittäisten asioiden
kehittäminen.
Työkalujen hyödyntäminen.

Innostumme ja lähdemme kehittämisen
polulle

Tahto toimia laadukkaasti ja saada tunnustus seuran toiminnan
hyvästä laadusta.
Seuran kehityspolku Tähtiseuraksi ja Tähtimerkin saavuttaminen.

Etenemme kohti
erinomaisuutta

Eteneminen kohti erinomaisuutta.
Tavoitetaulun, Sporttilinssin ja muun
kehittämistuen hyödyntäminen.”
7

Tähtiseura-ohjelman laatutekijät
Yhteiset laatutekijät

Lapset & nuoret

• Aikuisliikunnan periaatteita

•Johtaminen ja hallinto

•Johtaminen
•Hallinto
•Viestintä ja markkinointi

•Urheilutoiminta

•Seuran urheilutoiminnan yhteiset •
linjaukset
•
• Urheilijan ja liikkujan polku
•Valmennusosaaminen
•

•Seuran ihmiset

•Voimavarat
•Yhteisöllisyys

Aikuiset

Innostuksesta intohimoon
Monipuolisista liikuntataidoista
systemaattiseen harjoitteluun
Urheilulliset elämäntavat
• Kilpaileminen ja harrastaminen

• Liikkuja keskiössä
• Aikuisliikunnan monipuolinen
sisältö

Huippuurheilun
laatutekijät
tekeillä

•Aineelliset resurssit
•Talous
•Olosuhteet
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Jatkuva kehittämisen malli - arviointiasteikko
•
•
•
•
•

Ei täytä kriteeriä = ei ole olemassa
Riittävä = on olemassa, on suunniteltu ja otettu käyttöön (auditointi läpi!)
Hyvä = kunnossa ja toimiva, tunnistetaan vahvuuden ja kehittämistarve
Erinomainen = asiaa arvioidaan säännöllisesti ja tehdään tarvittavat
toimenpiteet
Ei koske seuraamme = seuralla ei ole ko. toimintaa

Pohjautuu jatkuvan kehittämisen malliin
Tavoitteena tehdä kehittämisestä tietoista, säännöllistä
ja kaikille yhteistä
Voidaan vastata paremmin tarpeisiin ja muutoksiin
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Auditoinnin tavoitteet ja hyödyt
Auditoinnin tavoitteet
Varmistaa laatutekijöiden
täyttyminen seurassa
Tunnistaa kehityskohteita
Tuottaa tietoa seuran
toimivuudesta ja
erinomaisuudesta
Kehittää ja parantaa toimintaa

Auditoinnin hyödyt
Toimii seuratoiminnan
kehittämisen välineenä
Kannustaa ja auttaa seuraa
toiminnan kehittämisessä
Antaa tietoa lajiliitoille, alueille ja
Olympiakomitealle
seuratoiminnasta
Mahdollistaa laadukkaasta
toiminnasta viestimisen
28. 6. 2021
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Seura valmistautuu auditointiin

SEURA

Seura arvioi omaa toimintaa Tähtiseura-verkkopalvelussa olevien laatutekijöiden suhteen.
Lähetettyään valmiin kehityspolun eteenpäin verkkopalvelusta, seura on yhteydessä lajiliittoon.
Lajiliiton seurakehittäjän ollessa sitä mieltä, että kaikki materiaalit yms. ovat valmiina, seura sopii
lajiliiton seurankehittäjän kanssa auditointitilaisuuden ajankohdasta.
Seura varaa tilan, joka on riittävän iso ja tarjoilut (seura kustantaa nämä). Valmistautuu etäyhteyksin
toteutettavaan tilaisuuden vaatimuksiin, jos tilaisuudessa on etäosallistujia.
Seura kutsuu seurasta paikalla vähintään 4-7 hlöä / osa-alue (esim. nuoria, lasten vanhempia,
valmentajia, hallituksen jäseniä, valmennuspäällikkö, nuorisopäällikkö, aikuisliikunnan vastuuhlö,
hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja …..) Mahdollisuus osallistua myös etänä tilaisuuteen.
Seura viestii avoimesti auditointitilaisuudesta ja pyrkii saamaan paikalle mieluummin enemmän
osallistujia.
Seura lähettää osallistujien nimet ja roolit sähköpostilla auditoijille.
Seura ilmoittaa tarkan ajan ja paikan auditoijille sekä seuraväelle.

28. 6. 2021
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Lajiliiton seurakehittäjä /auditoija valmistautuu
auditointitilaisuuteen

AUDITOIJA

Seuran yhteydenoton jälkeen lajiliiton seurakehittäjä hankkii toisen auditoijan joko liikunnan aluejärjestöstä
tai omasta lajiliitosta tai kokonaan ulkopuolisen auditoijan. Auditoijia tulee aina olla vähintään kaksi henkilöä
mielellään eri järjestöistä.
Lajiliiton auditoija vastaa auditointitilaisuudesta ja alueen auditoija on kakkosauditoija ellei toisin sovita.
Mikäli alueen auditoija on ykkösauditoija (= vastaa auditoinnista), niin silloin on sovittava erikseen
mahdollisista korvauksista.
Auditoijat tutustuvat seuran itsearviointiin ja muuhun materiaalin, jota seura on toimittanut
verkkopalveluun.

Auditoija voi käydä itsearvioinnin kohtia ennakkoon seuran kanssa läpi ja pyytää tarkennuksia tai lähettää
korjauskehotuksen.
Lajiliiton seurakehittäjä koordinoi seuran ja toisen auditoijan kanssa (puhelin/sähköposti)
auditointiajankohdan. Auditoijille tulee varata aikaa vähintään kaksi viikkoa tutustua seuran tekemään
itsearviointiin.
Auditoijat suunnittelevat yhdessä, miten tilaisuus toteutetaan ja miten tilaisuutta johdetaan. Auditoijat
keskustelevat etukäteen näkemyksistään seuran tilanteesta. Auditoijat suunnittelevat tilaisuuden aikataulun.
Mikäli kyseessä on uusinta-auditointi, auditoijat tutustuvat edellisen auditoinnin raporttiin.
Mikäli seurasta ei ole tulossa vaadittua 4-7 hlöä paikalle, auditointitilaisuudelle etsitään uusi aika.
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Alueen seurakehittäjä valmistautuu auditointiin

AUDITOIJA

Siinä tapauksessa, jos seura on ollut ensin yhteydessä alueen seurakehittäjään sopiakseen
auditointitilaisuuden, niin ko. alueen hlö on yhteydessä lajiliittoon ja pyytä lajiliiton seurakehittäjää olemaan
yhteydessä seuraan.
Tutustuu seuran aineistoihin Tähtiseura-verkkopalvelussa + muihin aineistoihin
On yhteydessä lajiliiton seurakehittäjään
Sopii työskentelytavoista ja vastuista toisen auditoijan kanssa

28. 6. 2021
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AUDITOIJA

Miten laatutekijöitä tulisi käsitellä auditointitilaisuudessa –
auditoijien ennakkovalmistautumista

Auditoijien keskustelu / yhteydenpito ennen auditointitilaisuutta. Auditoijilla on jo ennakkoon selkeä käsitys
näistä:
ennen auditointitilaisuutta selkeästi todettavat laatutekijät hyvällä tasolla > Ei palata aiheisiin auditoinnissa kuin lyhyesti.
laatutekijät, jotka täyttyvät riittävästi ja joissa auditoija näkee seuralla kehittymisen mahdollisuuksia >> valitaan
keskustelun aiheiksi auditointiin
laatutekijät, jotka ovat hyvin tai erinomaisesti >> Nämä nostetaan esiin auditoinnissa ja annetaan positiivista palautetta
seuralle. Mahdollisesti voidaan nostaa keskusteluun, jotta saadaan varmuus seuran kirjallisesti antamasta tilannekuvasta.
Laatutekijät, joiden tasosta on epävarmuus >> Valitaan keskusteltaviksi auditointiin, jotta saadaan lisää tietoa seuralta
laatutekijän tilasta.

Mitkä laatutekijät valitaan käsittelyyn auditoinnissa?
laatutekijät, joiden keskustelemisesta on eniten hyötyä seuran kehittymiseksi
laatutekijät, joiden käsittelystä seuralle on eniten innostusta ja iloa
laatutekijät, joiden käsittelystä lajiliitto/ aluejärjestö saavat eniten informaatiota
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Auditointitilaisuus seuralle

SEURA

Seuran kutsumat hlöt osallistuvat auditointilaisuuteen ja vastaavat rehellisesti auditoijien asettamiin
kysymyksiin.
Kaikkien seuran osallistujien ei tarvitse olla paikalla koko auditointitilaisuuden ajan esim. lapset /nuoret
voivat olla paikalla vain osan aikaan. Tilaisuuden voi toteuttaa myös etänä osalle osallistujista.
Tilaisuuden tavoitteena on kehittää seuraa yhdessä seurakehittäjien kanssa.
Auditointi on seuran tähtihetki – voidaan kertoa, miten asiat meidän seurassa on.
Auditointi on seuralle maksuton.
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Esimerkki yhden seuran auditoinnista (3-4 h)
10-15 min

Avaus ja esittelyt

50-60 min

Seuran ihmiset

5 min

Tauko

60-80 min

Jakaannutaan kahteen ryhmään

AUDITOIJA

Ryhmä 1: Johtaminen, hallinto & viestintä
Ryhmä 2: Urheilutoiminta
10 min

Tauko

40-50 min

Aineelliset resurssit

10-20 min

Yhteenveto mm. Tavoitetaulun esittely
Jos audiointi kahdessa osassa, niin aikaa kannattaa varata 2 x 2 tuntia.
28. 6. 2021
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Auditoija auditointilaisuudessa

AUDITOIJA

Tilaisuuden hengen tulee olla positiivinen – kehitetään yhdessä tätä seuraa.
Kuuntelee, aikatauluttaa ja johtaa tilaisuutta. Varmistaa, että kaikki pääsevät puhumaan illan aikana ja että
yksi hlö ei ole koko ajan äänessä tilaisuudessa.
Innostaa seuraa kehittämiseen – tuo esille hyviä asioita seurasta
Pyytää kertomaan täydennyksiä aiheisiin, joista haluaa lisätietoa.
Tuo esille omia kehittämisnäkemyksiä ja ehdotta kehittämistoimenpiteitä.
Mikäli seuralle tulee korjattavaa ennen kuin auditointi voidaan katsoa hyväksytyksi, sovitaan paljonko seura
tarvitsee aikaa asian kuntoon laittamiseen. Tämä kirjataan auditoinnin yhteenvetoon. On normaalia, että
seuralle voi tulla auditointitilaisuudesta vielä jotain täydennettävää (max puoli vuotta).
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Auditoinnin voi tehdä monella eri
tavalla!
Ensimmäinen auditointi suositellaan
seurakohtaisena.
Uusinta-auditointi mahdollista toteuttaa usean
seuran yhteisenä tilaisuutena (monilajiseura / saman
lajin seurat / paikkakunnan eri lajien seurat / yms.)

28. 6. 2021
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AUDITOIJA

Auditoijan toimenpiteet auditointitilaisuuden jälkeen
Auditoijat täyttävät seuran auditoinnin yhteenvedon kahden viikon sisällä auditoinnista. Päävastuu
yhteenvedon tekemisestä on lajiliiton auditoijalla. Auditoijat sopivat keskenään, miten auditoinnin
yhteenveto täydennetään loppuun saakka. Yhteenveto lähetetään vasta, kun molemmat auditoijat ovat sen
hyväksyneet.
Lajiliiton auditoija lähettää yhteenvedon auditoinnista seuralle.
Lajiliiton auditoija tilaa uudelle Tähtiseuralle Tähtiseura jättimerkin lähettämällä sähköpostin Suvi
Voutilaiselle Olympiakomiteaan. Toimitusaika painosta on kaksi viikkoa. Seurakehittäjä ilmoittaa merkin
toimitusosoitteen ja vastaanottajan puhelinnumeron ja nimen.
Lajiliitto ja aluejärjestö tekevät tiedotteen / uutisen uudesta Tähtiseurasta.
Auditoijat sopivat kuka laittaa uutisen uudesta Tähtiseurasta Tähtiseurojen facebookiin.
Auditoijat sopivat, miten Tähtiseuramerkin luovutustilaisuus hoidetaan. Ovatko molemmat paikalla vai vain
toinen yms… Huom! Tähtimerkin luovuttaja voi olla esim. luottamushenkilö.
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SEURA

Seuran toimenpiteet auditointitilaisuuden jälkeen

Mikäli tulee korjattavaa, niin seuran tulee korjata asiat yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti (max. puoli
vuotta) ja kirjata korjatut asiat verkkopalveluun ja lähettää siitä tieto molemmille auditoijille.
Saatuaan yhteenvedon hyväksytystä auditoinnista seura saa onnitteluviestin, jossa ohjeet sähköisen
Tähtiseuratunnuksen tilaamisesta. Seuran tulee tilauslomakkeella hyväksyä käyttöehdot, jonka jälkeen
seura saa tunnuksen käyttöönsä.
Mikäli on kysymys uudesta Tähtiseurasta saa seura Tähtimerkki-somisteen. Seuran tulee päättää, missä
tilaisuudessa seura vastaanottaa Tähtimerkin. Seura sopii tästä ajankohdasta lajiliiton kanssa.
Seura vie Tähtiseuratunnuksen nettisivuille, samoin kuin seura vie sinne tekstin ’Tähtimerkin tuoteseloste’ –
mikä Tähtiseuramerkki on. Teksti löytyy OK:n sivuilta.
Seura järjestää tilaisuuden ja kutsuu paikalle paikallisen median, yhteistyökumppaneita, kunnan
edustajan…
Seura viestittää Tähtimerkin saamisesta omassa somessa, nettisivuilla ja Tähtiseurojen facebook –ryhmässä,
johon uusi seura pyytää liittymislupaa (suljettu ryhmä).
Viestintäaineistoja Olympiakomitean kuvat.fi-pankista:

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/T%C3%A4htiseurat/
28. 6. 2021
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Lista materiaaleista, joita seuralla tulee olla valmiina ennen
auditointia. Materiaalit ovat liitteenä verkkoalustalla.

SEURA

Seuran säännöt
Seuran viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös
Seuran toimintasuunnitelma ja budjetti
Toimintakäsikirja tai vastaavat dokumentit
Valmennuksen ja ohjauksen linjaus
Palautekyselyjen tulokset
Pelisääntötaulut esim. linkki nettisivuille (lasten ja nuorten toiminta)
Talousohjesääntö
28. 6. 2021
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Tuki auditoijille
Verkkopalvelusta ja Olympiakomitean nettisivuilta löydät työkaluja ja ohjeita
auditointiin.
Suosittelemme kokeneen auditoijan vetämän auditointitilaisuuden seuraamista
ennen ensimmäistä auditointia. Ota mukaan ensimmäiseen auditointiin
työpariksi auditoija lajiliitosta tai alueelta, joka on aiemmin auditoinut.
Facebook-ryhmässä ”Tähtiseket” voit kysyä vinkkejä kokeneemmilta auditoijilta.
Voit myös kysyä apua Olympiakomitean seuratiimiltä.
Lue uutisia ja tutustu materiaaleihin www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta >
Yhteistyöverkostot
Auditoijana saat sähköpostiisi uutiskirjeen seuratoiminnan uutisista.
https://www.olympiakomitea.fi/tilaa-uutiskirje/
28. 6. 2021
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Monilajiseurat (yleisseurat) Tähtiseura -ohjelmassa
Suositellaan, että koko seuran kaikki lajijaostot lähtevät yhtä aikaa
työstämään Tähtiseura-ohjelman yhteisiä laatutekijöitä
Yhteiset laatutekijät
Johtaminen, hallinto, viestintä
Urheilun yhteiset laatutekijät
Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
Aineelliset resurssit (talous & olosuhteet)

Työstetään yhdessä, jonka jälkeen jokainen kirjaa nämä tiedot
sähköiselle alustalle lajijaostoittain
28. 6. 2021
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Monilajiseuran auditointi Tähtiseuraksi
1.

Lajiliittojen auditoijat antavat palautteet yhteisistä laatutekijöistä verkkopalveluun sovittuun
päivään mennessä. Alueseke ilmoittaa deadline -päivän.

2.

Alueen auditoija kutsuu lajien auditoijat zoom/skype –kokoukseen,jossa käydään
läpi seuran yhteiset laatutekijät ja luodaan yhteinen näkemys arviosta, jonka jokainen lajin auditoija
kirjaa oman seuransa lomakkeeseen.

3.

Auditointitilaisuudessa auditoidaan yhteiset laatutekijät kaikki jaostot yhdessä. Paikalla voi olla kaksi
tai useampi auditoijaa (= alueseke + X auditoijat) Auditointitilaisuudessa keskustellaan yhteisistä
laatutekijöistä lajiliittojen palautepalaverin pohjalta ja haetaan yhtenevä näkemys laatutekijöiden
arvioinnista. Tässä palaverissa voidaan vielä muuttaa lajien yhteistä arviota, jos seuralla on hyvä
peruste asialle.

4.

Tilaisuuden jälkeen alueseke infoaa lajien seurakehittäjiä lopputuloksesta, jonka jälkeen lajien
seurakehittäjä voi hyväksyä seuran X lajijaoston yhteiset laatutekijät. Auditointitilaisuuden jälkeen
lajiseke/alueseke viimeistelevät auditoinnin yhteenvetoraportin. Lajiseke hyväksyy ja lähettää sen
seuralle. Huom! Raportti on lajijaosto ja osa-aluekohtainen (lapset/aikuiset/huippu)

5. Urheilun/ liikunnan sisältöön liittyvien laatutekijöiden auditoinnissa aina mukana lajiliitto ellei lajiliitto
ole sopinut asiasta alueseken kanssa.
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