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Tähtiseura-ohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen 
laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja 
tulevaisuudessa. Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat 

tunnistaa Tähtimerkistä.

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa 
toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan 

ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan 
toimintaympäristöön.

Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja 
kehittyä. 
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Tähtiseura-ohjelman laatutekijät
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Vastuullisuus asiat ovat sisällä Tähtiseura-ohjelman 
laatutekijöissä
JOHTAMINEN

Seura noudattaa Reilun pelin periaatteita
1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun, 2.Vastuu kasvatuksesta 3. Terveyden turvallisuuden 
ja hyvinvoinnin edistäminen 4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus 5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään 
kehitykseen pyrkiminen

Seura on avoin ja edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua varallisuudesta, etnisestä 
alkuperästä, sukupuolesta, vammasta tai muusta yksilöön liittyvästä syystä riippumatta ja toimii 
syrjinnän ehkäisemiseksi
Miten seura toimii uusien harrastajien suhteen? Esim. vammainen harrastaja/ maahanmuuttaja/ vähävarainen 
harrastaja. Miten varmistetaan, että seurassa ei ketään syrjitä ja kaikkia kohdellaan tasavertaisesti?



HALLINTO

Seuralla on ajantasaiset ja tarkoituksen mukaiset säännöt 
Seuran säännöt on tarkistettu säännöllisin väliajoin ja mm. oikeat nimenkirjoittajien tiedot ovat PRH:n
rekisterissä. Seuran säännöt ovat vastuullisuus- ja kurinpitonäkökulmasta ajan tasalla. Seuran jäsenluokat 
on kirjattu yhdistyslain mukaan. 

LAPSET JA NUORET
Seura noudattaa rikosrekisteritaustan tarkistamisen vaativaa lakia lasten kanssa työskentelevien 
työsuhteisten ja vapaaehtoisten (ei pakollinen) osalta

Urheilun Pelisääntökeskustelut on käyty lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien kanssa. 

SEURAN IHMISET
Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen 
kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tuetaan



YHTEISÖLLISYYS

• Seuralla on toimintamalli, joka ennaltaehkäisee epäasiallista käytöstä  
Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. Seuran 
toimintamalli epäasialliseen käyttäytymiseen on selkeä ja asioiden käsittelyyn on nimetty yhdyshenkilö. Seuralla 
on/voi olla käytössä puolueeton sopimusmenettelymalli ja seura osallistuu pyydettäessä sovittelukeskusteluun.

• Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan yhdenvertaisesti aikuisten kanssa 
Miten nuorten ajatuksia otetaan huomioon seuran toiminnassa ja millaisia mahdollisuuksia nuorilla on vaikuttaa 
toimintaan?

TALOUS

• Seura noudattaa maltillisuutta osallistujien kustannuksissa 
Seura pyrkii hillitsemään kustannuksia. Seuralla on toimintatapa vähävaraisten tukemiseen.

• Seura toimii järkevästi talouden ja ympäristön näkökulmasta
Seura järjestää kimppakyytejä, välineiden kierrätystä ja muita toimia resurssien fiksuun hyödyntämiseen. Seura 
ottaa hankinnoissa ja tapahtumien järjestämisessä huomioon ympäristönäkökulmat.



Tähtiseura-verkkopalvelu ja sen 
työkalut tukevat kehittämistyötä
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Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana 
Suomisport Seurapalvelua

• Helppo käyttää
• Maksuton
• Kaikille seuroille

• Mahdollistaa toiminnan kehittämisen kohti 
entistä parempaa suuntaa

• Luo yhteisen perustan seuratoiminnan eri osa-
alueiden tarkasteluun

• Edistää yhteistyötä ja verkostoitumista
• Tuo seuratoiminnan upeat toiminnat näkyviksi



Tähtimerkki viestii vastuullisesta ja laadukkaasta 
toiminnasta 
• Laatutekijät täyttävä seura saa tunnustuksena osa-aluekohtaisen 

Tähtimerkin lajiliitolta ja Olympiakomitealta.  
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Tähtiseura-ohjelma palvelee kaikkia seuroja!

• Ohjelma työkalut ja verkkoalusta ovat kaikkien seurojen käytössä.

• Auttaa vanhoja ja uusia seuroja toiminnan kehitysaskelien ottamisessa.

• Nostaa vastuullisuusasiat esille ja ohjaa niiden pohtimiseen – miten   
meidän seurassa toimitaan.



Suomalainen urheilu loistaa 
Tähtiseurassa.

Kiitos!

www.tähtiseurat.fi
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http://www.t%C3%A4htiseurat.fi/


VASTUULLINEN
VALMENTAJA –
VERKKOKURSSI

KATJA KYCKLING, SEURA- JA 
JÄSENTOIMINTAPALVELUN ASIANTUNTIJA



VASTUULLISEN VALMENTAJAN VERKKOKURSSI
on kaikille liikunnan ja urheilun parissa toimiville ohjaajille ja 
valmentajille sekä muille toimijoille tarkoitettu verkkokurssi. 

Reilun tunnin kestävällä kurssilla tutustutaan vastuulliseen ja 
hyvään valmentamiseen sekä opitaan fyysisesti, henkisesti ja 
sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssi 
herättelee ajatuksia sekä antaa vinkkejä ja työkaluja turvallisen 
toimintaympäristön kehittämiseen.

Kurssin suorittamalla valmentaja osoittaa sitoutumisen 
vastuulliseen valmentamiseen. 

Tervetuloa kurssille – milloin ja mistä vain!  
OPPIMISAREENA.FI

Kurssi on maksuton 31.12.2021 saakka. 
Kurssin hinta on 10 €/henkilö 1.1.2022 alkaen. Maksulla katetaan järjestelmän ylläpitokuluja. 



Vastuullisen valmentajan verkkokurssin sisältö

Tervetuloa kurssille!
- Kurssin tavoitteet
- Opiskeluohjeet

Valmentajalla on väliä
Valmennuksen perusta:
- Hyvän valmennuksen 
periaatteet
- Valmentajan roolit ja 
tehtävät urheilijan ja 
liikkujan polun eri 
vaiheissa

Valmentajan 
vastuullisuuskenttä
Valmennuksen raamit:
- Urheilua ja liikuntaa 
ohjaavat säännöt 

Turvallisuus 
valmennuksessa
- Fyysinen, henkinen ja 
sosiaalinen turvallisuus
- Epäasiallinen käytös  
urheilussa ja liikunnassa 

Kurssin yhteenveto
- Kertaus ja itsearviointi
- Valmentajan sitoumus
- Todistus
- Kurssipalaute

OPPIMISAREENA.FI



Tausta- ja lisätietoja
• Kurssi on osa urheiluyhteisöjen yhteistä vastuullisuusohjelmaa, turvallisen 

toimintaympäristön toimenpiteitä. Kurssin sisältöjä on rakennettu 
yhteistyössä mm. lajiliittojen, Suomen Valmentajien ja Suomen urheilun 
eettisen keskuksen kanssa.

• Verkkokurssi on suoritettavissa Suomen Olympiakomitean 
Oppimisareenalla osoitteessa oppimisareena.fi. Kurssille osallistuminen 
edellyttää rekisteröitymisen ja kirjautumisen Suomisport -palvelussa.

• Kurssin suoritettuaan osallistuja saa kurssista todistuksen sähköpostiin ja 
kurssin meriitti kirjautuu hänen omalle Sporttitilille Suomisportissa.

• Kurssin suoritus on voimassa 3 vuotta. Uusiakseen todistuksen ja meriitin, 
osallistujan on tehtävä päivityskurssi 3 vuoden välein.

• Lisätietoja: katja.kyckling@olympiakomitea.fi, 040 097 7180 



Lue ja kuuntele lisää  
www.olympiakomitea.fi



Haastan Sinut mukaan! Kenet Sinä haastat?



Tervetuloa kurssille – milloin ja 
mistä vain!  

OPPIMISAREENA.FI



KESKITETTY EETTISTEN 
ASIOIDEN KURINPITO

PETRI HEIKKINEN, LAINSÄÄDÄNNÖN JA HYVÄN HALLINNON 
ERITYISASIANTUNTIJA



Taustaa muutokselle

- Isoa  julkisuutta saaneet caset
- SUEKin tekemät selvitykset häirinnästä 
- Olympiakomitean hallitus 4.2. 2020:
- Häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen
- Käynnistetään selvitys yhdessä SUEKin kanssa: yhteiseen säännöstöön perustuva eettisten 

asioiden rikkomuksien tutkinnan ja kurinpidon keskittäminen 
- tutkitaan mahdollisuus matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen sovittelumenettelyn käyttöönottoon  
- selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön valmentaja- ja ohjaajalisenssit 
- osa Turvallisen toimintaympäristön rakentamista!
- yli 80 % jäsenistöstä kannatti  keskitettyyn järjestelmään siirtymistä 



https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet
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Keskeinen sisältö

- Koskee vakavaa epäasiallista ja epäeettistä käytöstä liikunnan ja urheilun piirissä

- Lajisääntöjen mukaan ratkaistavat tapaukset ja yksittäiset ylilyönnit kilpailutilanteessa tai muussa ympäristössä lajiliiton 
ratkaistavaksi- valtaosa urheilun tulee käsitellä  edelleen lajiliitoissa

- Rikkomus kohdistuu  nimettävään henkilöön tai henkilöihin

- Soveltamisalaan voi kuulua sekä luonnollisia henkilöitä että yhteisöjä
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Keskeinen sisältö

- Rangaistavia tekoja

- Epäasiallinen valmennusmetodi

- Rasistinen tai syrjivä käytös

- Seksuaalinen tai muu häirintä 

- Fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen ja vaaran aiheuttaminen hengelle tai terveydelle

- Epäasiallinen kielenkäyttö, nöyryyttävä käytös ja kiusaaminen

- Yksityisyyteen kohdistuvat  loukkaukset

- Muu vastaava käytös

-  teot voivat ilmetä eri ympäristöissä (kilpailu, harjoitus, koulutus, markkinointi jne)
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Keskeinen sisältö

- Koventamisperusteet ( kuten kohteen ikä, kehitystaso, asema suhteessa tekijään jne)

- Lieventämisperusteet (tekijän ikä, painostus, edesauttaminen selvittämisessä)

- Rangaistuksina varoitus ja sakko ja lisäksi luonnolliselle henkilölle kilpailu-, peli-, toimitsija- tai toimintakielto 

- Rangaistus voidaan ulottaa koskemaan kaikkea urheilua

- Korostetaan sovittelun ensisijaisuutta

- Tutkinta ja kurinpitovaatimuksen esittäminen SUEK

- Kurinpitoelin Suomen Olympiakomitean kokouksen valitsema urheiluyhteisön yhteinen eettisten rikkomusten 
kurinpitolautakunta

- OK:n kokous päättää myös kurinpitolautakunnan säännöt
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Muuta 

- Sitoo niitä lajiliittoja tai muita yhteisöjä jotka ovat säännöillään  sitoutuneet kurinpitomääräyksiin  ja niissä mainitun 
kurinpitolautakunnan toimivaltaan 

- Lisäksi sitoo yllä  mainittujen  yhteisöjen  jäseniä ja niiden jäseniä ja niitä jotka ovat sääntöihin muilla tavoin (esim
sopimuksin) sitoutuneet 

- Keskitetty järjestelmä hyväksytty 25.5. 2021 Olympiakomitean kokouksessa- voimaantulo 1.1. 2022

- Jäsenjärjestöt ilmoittavat Olympiakomitealle missä vaiheessa tulevat mukaan järjestelmään (vapaaehtoista)
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