SJL / TÄHTISEURA-OHJELMA
EERIKKILÄ 1.-2.9.2021

LAATUSEURATYÖN HISTORIA
• Sinettiseuratoiminta käynnistyy (1992)
- 2018 keväällä jääkiekossa 81 Sinettiseuraa
- ei auditoitu vaan ”ajettiin SS-toiminta alas”
• FootPass ja IceHockeyPass (2005) starttaavat
- 2011 IHP-arviointi oli tehty 83 seurassa (SS-arvioinnit IHP:n sisällä)
• 2015 kokoontui työryhmä 2 kertaa valmistelemaan SJL:n omaa Leijona-laatujärjestelmää
• Tähtiseura-ohjelma (2018)
- syksyllä aloitettiin nollasta!!
- laatukriteerien avaaminen ja yhteinen kieli!
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2.9.2021

VALMISTAUTUMINEN

VALMISTAUTUMINEN TÄHTISEURA-OHJELMAAN
• OK:n koulutukset ja klinikat sekä materiaalit –jalkauttaminen AP-seuratiimin ( 1+4  1 + 5 ) kanssa syksystä 2018
- Tähtiseura-ohjelman malli
> 1. Innostumme seuran kehittämisestä
Tiimin kokoaminen (3-5 henkilöä / pää- ja ototoim.)
Ilmoittautuminen mukaan – aluepäällikkö!

- Laatukriteerit
> kriteerien ymmärrys
> avaaminen omalle tiimille – yhteinen ”kieli” ja näkemys
mukana aluevalmentajat (urheilutoiminta)  kirjattiin exceliin
- Ensimmäinen jalkauttamisen kausi 2019-20
> markkinointi seuroille
> myyminen seuroille ( IHP MM-kisojen tuoton taloudellinen tuki)
> seurojen kohtaamiset – kokemusten jakaminen / haasteet
> Auditointi-ohjeet, mm. yhteistyö aluejärjestön kanssa sujunut ERINOMAISESTI
> Seurakehittämisen kolme eri väylää - Laatuseuraprosessi

SEURAKEHITTÄMISEN KOLME ERI VÄYLÄÄ
Olympiakomitean Tähtiseuraprojekti
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/
(oman seuran tiimillä)

Jääkiekkoliiton Laatuseuraprosessi
Laatukriteerien sparraus ym. kimpassa vertaisseurojen (2-4) kesken – 4 lähijaksoa
(oman seuran tiimillä)

Sateenvarjo- ja yksittäisten seurojen oma kehitysprosessi
Sähköiseen alustaan tutustuminen ja teemat tarpeiden pohjalta – suunta ja
vauhti valittavissa
(oman seuran tiimillä)

SJL / LAATUSEURAPROSESSI
KORVAAMAAN SEURAJOHTAJAKOULUTUSTA

PROSESSIN TAVOITTEET
• Suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden vahvistaminen
− Jatkuvan kehityksen turvaaminen
• Seuran toiminta-ajatus ja profiili
− Miksi olemme olemassa? Mitä tavoittelemme? Kenelle toimintaa tehdään?
− Oman seuran profiili
• Innostavan ja kannustavan seuratoiminnan kulmakivet (Laatukriteerit)
• Osaamisen jakaminen
− Hyvät mallit, esimerkit, keskustelut
− Sparraus
• Valmistautuminen Olympiakomitean Tähtiseura-auditointiin
• Auditoinnin suorittaminen Lasten ja nuorten Tähtiseuraksi

LAATUSEURAPROSESSI

Ennakkotehtävä:
SWOT-analyysi
nykyisestä
toiminnasta

Välitehtävätehtävä:
- 1. tapaamisen
asiat loppuun
laajemmalla
porukalla

Tapaaminen
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Pääaiheet:
- SJL Strategia
- OK:n Tähtiseura
laatuohjelma
- Oman seuran
profiili
(toiminta-ajatus)

Välitehtävätehtävä:
- Laatujärjestelmä
-kriteerit loppuun
- Koonti

Välitehtävätehtävä
:
- Laatujärjestelm
äkriteerit
loppuun
- Koonti

Välitehtävätehtävä
:
- Valmistautuminen
auditointiin

Tapaaminen
2

Tapaaminen
3

Tapaaminen
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Pääaiheet:
- Kotitehtävien
esittely
- Parisparraus 1 v 1
laatujärjestelmäkri
-teerit 1/2
- Yhdistystoiminnan
perusteet info

Pääaiheet:
- Kotitehtävien
esittely
- Parisparraus 1 v 1
laatujärjestelmäkri
-teerit 2/2
- Yhdistystoiminnan
talous info

Pääaiheet:
- Auditointiin
valmistautuminen
- Uuden suunnan
nelikenttä
- SJL ajankohtaiset

Auditointi

SUOMI-KIEKON STRATEGIA 2018-22

TS: KEHITTYVÄ JA ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA
TASO

TOIMENPIDE

TAVOITE

LIITTO

•
•

•
•

•
•

ALUE

•

•
•

Jokainen alue varmistaa riittävän määrän seurakehityksen
kohtaamisia – aluepäällikkö avainhenkilönä
Leijona -kiekkokoulu ja -koulukiekkomateriaalit jalkautetaan
seuroihin ja kouluihin sekä päiväkoteihin

•

•

ET-toiminnan rekrytointitoimien ja yhteistyön lisääminen
rekrytointimalleja jalkauttamalla

•

•

Sateenvarjoiseurojen vastuu sekä laatuprosessista että
aktiivisesta sisäisestä koulutusjärjestelmästä
B- ja C-nuorten seuratuomarikoululutus ja pelinohjaamisen
kokeilut Leijonaliigapeleissä
Naisten rekrytoiminen mukaan seurojen toimintaan

•

•

SEURA

Tähtiseurahankkeen ensimmäiset seurat nimetty
Taitovalmentaja-hankkeen toimenpiteet tukevat
seuratoiminnan kehittämistä
Seuratoiminnan osaamisen kehittämistä parannetaan
kouluttamalla riittävä kouluttajaverkosto
Sähköiset järjestelmät tukevat seurapalvelua

•
•

•

•
•

Vähintään kahdeksan Tähtiseuraa
Seurojen lupaamat toimenpiteet
toteutuvat
Kaikki kouluttajamme ovat käyneet
LEARNS-koulutuksen
Arvioimme järjestelmien tarpeet ja
teemme valinnat

Vähintään yksi laatuseuraprosessi (4
seuraa) / jokainen alue
Alue rekrytoi ja kouluttaa seurat
koulujen/päiväkotien kohtaamiseen ja
valvoo kiekkokoulujen laadun
Alue vastaa mallien jalkautumisesta
sateenvarjoihin

Jokaisessa seurassa vähintään yksi
strategiaa tukeva kehitysprosessi
Jokainen sateenvarjo toteuttaa
vähintään yhden ET-toiminnan pilotin
Naisten määrä kasvaa seuroissa sekä
joukkueissa että johtokunnissa

AP-SEURATIIMIN TOIMINTASUUNNITELMAT 2019-20 / TÄHTISEURA-OHJELMA
•

Toteutus
a. isojen seurojen sparraus / räätälöinti
b. laatuseuraprosessit käyntiin
c. pienten seurojen tuki
d. auditointien aloitus

•

KS
a. 2-3 isoa seuraa sparraukseen
b. 3 laatuseuraprosessi käyntiin
c. 3-5 pientä seuraa alustalle
d. väh. 1 auditointi

•

LA
a. 1 iso seura sparraukseen
b. 1 laatuseuraprosessi käyntiin
c. 1-3 seuraa alustalle
d. 1-2 auditointia

•

LR
a. 1 seura mukaan
b. Yksi prosessi loppuun
3 seuraa uutena prosessina
c. 3 seuraa mukaan alustalle mukaan
d. 2 auditointia

•

PO
2022 mennessä 14 seuraa mukana
a. kehitystyössä 3 vihreää
b. 3 keltaista kehitysprosessia
c. Kainuu ja Laaksot aluetilaisuudet
d. 2022 alueella viisi Tähtiseuraa

•

SK
2022 mennessä 12 seuraa mukana
a. Yksi vihreä pari
b. Yksi laatuseura-prosessi
c. 2 seuraa alustalle
d. Yksi auditointi

Alueittain
•

ET
a. 1-2 ison seuran sparraus
b. 4-5 seuraa laatuseuraprosessissa
c. 5-7 seuraa käyttää tähtiseuratyökalu
seurakehittämisessä
d. auditoitujen seurojen määrä, tavoite 2-3 seuraa
keväällä 2020

•

HÄ
a. Kahden seuran kanssa räätälöinti
b. 1 ja 2 laatuseura- prosessit loppuun
Yksi uusi prosessi alkuun
c. Selvitys: 7 pienen seuran halukkuus
d. 8 seuraa

•

KE
a. Yksi vihreä pari
b. Diskos-Jyki, S-Kiekko-Hermes
c. 6 seuraa alustalle
d. ei auditointeja, mutta voi tulla

TAITOVALMENTAJA-JATKO 2021-24
TÄHTISEURA-OHJELMA

PERUSTUKI (TAITOVALMENTAJATUKI)
• Taitovalmentajatuki lasten vaiheeseen (LKK-U12 ikäluokat) - perustuki
− Toimenkuva vastaa laajuudeltaan ja sisällöltään aiempaa taitovalmentajan toimenkuvaa.
• Edellytetään, että seura sitoutuu jatkamaan vanhalla taitovalmentajatoiminnan mallilla ja vastaamaan samalla
sateenvarjoseurojen toiminnan kehittämisestä.
• Tavoitteena, että seurat nimeävät toimiin uusia henkilöitä tai tukikaudelle 2018-21 palkattuja taitovalmentajia
• Työllistetään uusia ammattilaisia juniorijääkiekkoon

• Lapsuusvaiheen tuki
−
−
−
−

Tuki kohdistuu yhteen sateenvarjoon
Painopiste rekrytointiin sekä laadun varmistamiseen toiminnassa
Tavoitteena käynnistää Parempaa peliä -tulokulma/toimintatapa aloittavan ikäluokan toiminnassa
Lisäksi toimenkuvassa huomioidaan yhteisön omat valinnat

• Tukea saavan seuran sekä sen yhteistyöseurojen (Sateenvarjo-malli) tulee kirjautua Tähtiseuraalustalle ja aloittaa seuran kehitysprosessi
- tukea saavalta seuralta edellytetään liittymistä Tähtiseura alustalle seurakehitysprosessiin
- yhteistyöseuroille suositellaan

SJL / TÄHTISEURA-OHJELMA
HTTPS://TAHTISEURA.SUOMISPORT.FI
TÄHTISEURAPOLULLA 78 JÄÄKIEKON JUNIORISEURAA
16 ON VALMISTAUTUMASSA AUDITOINTIIN JA AUDITOITU 18

ET

Kiekko-Espoo ry 01.06.21 auditointi
Kiekko-Nikkarit ry
Hyvinkään Jää-Ahmat ry
KJT Hockey ry
Kurra Hockey ry
Kiekko-Vantaa itä ry
Etelä-Vantaan Urheilijat ry
IFK Grangulla Ishockey rf
Kiekko-Tiikerit ry
HC K Salamat ry
Mäntsälän Jää-Tiikerit ry
Jääurheiluseura Haukat ry
Reds Helsinki ry
Hunters Juniors ry
Karhu-Kissat ry
Helsingin Jokerit ry
Viikingit Jääkiekko ry

KS

LA

HIFK Ishockey rf
HÄ

KE

Parkanon Kiekko ry
Hockey Club Nokia ry
Lempäälän Kisa ry
Ugly Ducks Hockey ry
Fortuna ry
Kangasalan Kisa ry
Uplakers ry
Pirkkalan Pingviinit ry
Koillis-Pirkan Kiekko ry
HPK Juniorijääkiekko ry
Ilves ry
Juniori-Pelicans ry
Järviseudun Pallokerho ry
Jyvässeudun kiekko ry
JYP Juniorit ry
Saarijärven Jääurheiluseura ry
Suolahden Urho ry
Kurikan Ryhti ry
Diskos Jyväskylä ry xx.xx.21 auditointi
Juniori Hermes ry
Terjärv Ungdoms Sportklubb xx.xx.21 auditointi
Vaasan Sportin Juniorit ry
S-Kiekko ry
Keupa Hockey Team ry

18

LR

PO

12

SK

Imatran Ketterä Juniorit ry Auditointi 7.3.20
Kangasniemen Palloilijat -51 ry
Pieksämäen Pallo-Sepot ry
Saimaan Pallo ry
Juniori-Jukurit ry
Juniori-Sapko ry
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry 20.04.21 auditointi
Titaani-Juniorit ry
Warkis Varkaus ry

9

Sodankylän Pallo ry
Tunturi-Kiekko ry
Kemijärven Kiekko ry
Rovaniemen Kiekko ry
Kemin Lämärit ry
Tornion Ice Hockey Club ry
Posion Pyrintö ry

7

Forssan Palloseura Juniorit ry
Porin Ässät ry
Tarvasjoen Urheilijat ry 4.5.21 auditointi
Salon Kiekkohait ry
Rauman Lukko ry

5

Oulun Kärpät 46 ry
Kiimingin Kiekko-Pojat ry
Nivala Cowboys
Ahmat ry
JHT Kalajoki ry
Oulun jääkiekkotuomarit ry
Kajaanin Junnuhokki 68 ry
Raahen Jääkiekkoklubi ry
Cobrat ry
Ylivieskan Jääkarhut ry
Raahen Jääklubi ry
Kiekko-Laser Juniorit ry

12

Iisalmen Peli-karhut ry
Juniori-Kalpa ry
Juniorijokipojat ry

12

Puuttuvat TV-jatko / kannattajaseurat:
Jää-Ahmat, TPS, HC Nokia

3

KIITOS!

