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Verkoston kuvaus ja tavoitteet



Verkoston tehtävä ja tavoitteet

• Kenelle
• Liikunnan aluejärjestöjen, lajiliittojen ja 

seurakehittäjien yhteistyöverkosto
• Henkilöille, jotka vastaavat seuratoiminnan 

kehittämisestä liikunnan aluejärjestöissä ja lajiliitoissa

• Verkoston yhteyshenkilöt
• Toiminnasta vastaa: Eija Alaja & Suvi Voutilainen, 

Olympiakomitea
• Liity verkoston sähköpostilistalle / tule mukaan 

verkostotapaamisiin: ole yhteydessä 
suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi

• Tavoite
• Lisätä seurakehittäjien osaamista
• Mahdollistaa oman osaamisen jakaminen ja 

vuorovaikutus kollegojen kanssa.
• Saada tukea kollegoilta oman työn haasteisiin.
• Lisätä seuratiedon ja yhdistyslain tuntemista.
• Tutustuttaa seurakehittäjät seurapalvelutyökaluihin 

ja erilaisiin seuratoimintamalleihin.

• Vaikuttaa yhdessä suomalaisen seuratoiminnan 
uudistuksiin ja kehittämiseen. 

• Nostaa yhdessä seuratoiminnan arvostusta.
• Osaamisen ja resurssien tuominen yhteen, jotta 

seurat menestyvät nyt ja tulevaisuudessa. 

mailto:suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi




Vuosikello



Säännölliset tapaamiset
• Verkostopäivät (2pv) – 2 kertaa/vuosi

• Seuratoiminnan aamukahvit (n. 1-2 h) – noin kerran kuussa

Lisäksi

• Teemakohtaisia koulutuksia ja tilaisuuksia

• Seuraseminaarit – Tähtiseurapäivät, Seurojen aluekierros, Päätoimisten päivä (vuorovuosin)

• ”Uuden Seken Tervetuloa-paketti”

• Kaikkiin verkostotapaamisiin lähtökohtaisesti mahdollisuus osallistua etäyhteydellä



Viestintäkanavat



Viestintäkanavat (julkiset) 

• Olympiakomitean nettisivuilla (seuratoiminta > 
yhteistyöverkostot>)

• Verkoston vuosikello ja ilmoittautumislinkit
• Tähtiseura-ohjelman tukimateriaalit seurakehittäjille
• Tilaisuuksien esitysmateriaalit

• Facebook-ryhmä seura – ja Tähtiseura-ohjelman 
kehittämisestä kiinnostuneille lajiliitto- ja 
aluejärjestötoimijoille

• Jäseniä 220 hlö (tilanne 2/2022)

• Tiedotus- ja keskustelualusta kaikille ryhmän jäsenille. 
Kaikilla mahdollisuus tuottaa sisältöä.

Verkoston nettisivu Tähtiseket Facebook-ryhmä

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Viestintäkanavat (sisäiset)
• Olympiakomitean (Sportti) Teams-ryhmät:

• Seurakehittäjien Oppimiskirjasto
• Materiaali- ja tietopankki sekä keskustelumahdollisuus seuratoiminnan eri 

teemoista osaamisen kehittämisen tueksi

• Vapaa Chät- yleiselle seurakehittäjä-keskusteluille

• Kaikki saavat tuottaa ja jakaa materiaalisisältöä 

• Tähtiseuratoiminta (seurakehittäjät)
• Tähtiseura-ohjelman oma keskustelukanava

• + Muut mahdolliset koulutus- ja projektikohtaiset ryhmät

• Ryhmissä säilytetään ja käsitellään tiedostoja, joita ei voi jakaa julkisesti 
verkoston nettisivuille.

• Ryhmissä voi tiedottaa, keskustella ja kysyä matalalla kynnyksellä (jäsenmäärä 
suppeampi kuin Facebook-ryhmässä)

• Seurakehittäjä-verkoston jakelulistalla olevat 
henkilöt saavat sähköpostitse kutsuja ja tiedotteita 
Olympiakomitealta

• Seuratoiminnan Aamukahvit - kutsujen liitteenä usein 
ajankohtaiset info-asiat

• Sähköpostitse viestitään aina kaikista keskeisimmistä 
asioista

• Seloste käsittelytoimista (pdf)

Microsoft Teams Sähköpostit

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/11/f999048f-seloste-kasittelytoimista_lisaa-liiketta-yhteistyoverkostot_suomen-olympiakomitea.pdf


Seurakehittäjien sanakirja



Seurakehittäjien verkosto
• Seurakehittäjä

• Seurakehittäjä on lajiliiton tai liikunnan aluejärjestön toimija, jonka työnä on 
tukea seuroja muutoksessa, kohti tavoitteita tai toiminnan parantamista eri 
tavoin (mm. prosesseilla, sparrauksella, konsepteilla ja teoilla). Seurakehittäjän 
tulee myös olla tietoinen seuroilta tulleista syötteistä ja valtionhallinnon 
vaatimuksista seuroille/seuratoiminnalle. 

• Verkosto
• ”Verkosto on useamman toimijan välinen vastavuoroinen ja keskinäiseen tiedon 

sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, 
jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja 
synergiaetujen saamiseksi.” (Verkostojohtamisen opas 2019, Valtioneuvoston 
kanslia.)

• Seurakehittäjien verkosto
• Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen seurakehittäjien 

yhteistyöverkosto,  jonka tavoitteena on yhteistyöllä ja resursseja hyvin 
käyttäen lisätä seurakehittämisen osaamista ja siten seuratoiminnan 
laadun parantamista, jotta seuratoiminta on elinvoimasta nyt ja 
tulevaisuudessa.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/


• Verkostotyö
• “Verkostotyö on luottamuspohjaista ja vastavuoroista yhteistyötä vapaiden 

toimijoiden välillä. Verkostoyhteistyötä tehdään siis silloin, kun sitä tehdään 1) 
vapaaehtoisesti, 2) luottamukseen perustuen, 3) vastavuoroisesti, 4 yhdessä.” 
(Järvensivu 2019, 13.) 

• Laatu

• Laatu on sopimuksellinen asia, joka riippuu aina jossain määrin asiayhteydestä 
ja edellyttää jatkuvaa uudelleen määrittelyä, erityisesti suhteessa organisaation 
olemassaolon ja toiminnan tarkoitukseen. Usein laatu käsitetään 
yhdenmukaisuutena vaatimusten kanssa, laatu voi näkyä toiminnassa myös 1) 
erinomaisuutena, 2) tasalaatuna, 3) tarkoituksenmukaisuutena, 4) vastineena 
rahalle ja 5) muutoksena. Laatu on myös osa vaikuttavuutta ja sen edistäjä: 
hyvä laatu edistää vaikuttavuutta ja huono laatu haittaa tai estää sitä. (Vataja
2012, 58., Moitus 2010, 170.)



Seurakehittäjien verkoston 
toimintatavat
• Verkostotoiminnan viitekehys

• Verkostotyön ytimessä ovat tunteminen, luottamus ja sitoutuminen. 
Tunteminen mahdollistaa yhteistyön, luottamus tiedon ja osaamisen 
jakamisen ja sitoutuminen näiden käyttöönoton. Parhaimmillaan 
verkostotyössä siis tieto, ymmärrys ja osaaminen leviävät ja ne omaksutaan 
tehokkaammin yhteiseen käyttöön. Tämän jälkeen hyötynä on yhteisten 
tavoitteiden, ratkaisujen ja oppimisen löytäminen sekä me-hengen 
mahdollisuus. Tämän onnistumiseksi tarvitaan lisäksi laadukas yhteisen 
kehittämisen prosessi. (Järvensivu 2019, 61, 107-109)

• Dialogisuus 
• ”Dialogi on yhteisten merkitysten jakamista ja muodostamista. Sen avulla 

voidaan tutustuta toisiin ihmisiin, rakentaa luottamusta ja oppia yhdessä.” 
(Järvensivu 2019, 188.) Jotta verkostossa oleva tieto, osaaminen ja ymmärrys 
leviävät ja niitä omaksutaan yhteiseen käyttöön, verkostossa on tuettava 
dialogisuutta. "Dialogisuus edellyttää rakenteita, joissa avautuminen yhteiselle 
keskustelulle on mahdollista, sekä taitoja rakentaa ja ylläpitää luottamukseen 
perustuvaa yhdessä ajattelua.” (Järvensivu 2019, 107-108 .)



• Yhteiskehittäminen
• Yhteiskehittäminen on jaettujen ongelmien ratkaisua ja uuden kehittämistä 

tiiviissä yhteistyössä. Yhteiskehittäminen on käytännöllistä toimintaa, jonka 
tarkoituksena on jonkin asian parantaminen tai muuttaminen kehittämällä sitä 
yhdessä. (Hautamäki 2018, 8., Salonen ym. 2017, 7., Ranta 2020,17., Vataja
2012, 19.) 

• Tietoperusteinen kehittäminen
• Tietoperusteinen kehittäminen tukeutuu parhaaseen saatavissa olevaan 

tietoon, jossa systemaattisen ja kriittisen toimintatavan kautta hyödynnetään 
erilaisia tietolähteitä, joita ovat: 1) tieteellinen tieto, 2) organisaation omaan 
toimintaan liittyvä tieto (data, faktat ja tunnusluvut), 3) asiantuntijoiden 
ammatillinen kokemus ja päättely, 4) sidosryhmien tieto (ihmisten, joita päätös 
koskettaa, arvot ja näkemykset). (Briner ym. 2009, 19., Barends ym. 2014, 5.)

• Kokeilemalla kehittäminen
• Kokeilemalla kehittäminen on käytännöllistä ja systemaattista toimintaa, jonka 

tavoitteena on luoda uusia, innovatiivisia tuotteita, palveluja, toimintaa tai 
kehittää seurojen toimintatapoja. Kokeilujen kautta on mahdollista synnyttää 
jotakin uutta tilanteessa, jossa ei ole käytössä suunnittelemalla kehittämiseen 
tarvittavaa tietoa. ”Käytännössä kokeilemalla kehittäminen on jatkuvaa, nopeaa 
ja tarkoituksenmukaista oppimista."* Työn eteneminen pohjautuu prosessissa 
opittuun. (Hassi, Paju, Maila. 2015, 4, 9, 21, 25*., Tuulenmäki ja Välikangas 
2011, 28, 32.)



• Vaikuttavuus
• Vaikuttavuuden määritelmissä esiintyy toiminnalla aikaansaatu 

hyötyjen syntyminen, myönteinen kehitys ja kyky saavuttaa asetetut 
tavoitteet, tavoitellut tulokset ja vaikutukset. Toisin sanoen, mitä ja kuinka 
paljon tapahtuu toiminnan seurauksena. Vaikuttavuus syntyy monen 
muutoksen eli vaikutuksen summana pitkällä aikavälilllä. (Heliskoski 2018, 
6., Vataja 2012, 52., Moitus 2010, 170).

• Vaikutukset
• Vaikuttavuuden syntyminen vaatii konkreettisia muutoksia, toisin 

sanoen vaikutuksia. Nämä muutokset voivat kohdistua ihmisten käytökseen 
tai erilaisiin toimintaan liittyviin rakenteisiin. Arvioinnissa tällaisia muutoksia voi 
tapahtua esimerkiksi oppimisessa, osaamisessa tai arvioinnin kohteen 
paremmassa toimivuudessa. Vaikutukset tarvitsevat syntyäkseen tekoja eli 
toimintaa. (Heliskoski 2018, 5-6., Koulutuksen arviointisuunnitelma 2020-2023 
2021, 7.)



Tähtiseura-ohjelma
• Tähtiseura-ohjelma

• Tähtiseura-ohjelman on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoma 
laatuohjelma. 

• Tähtiseura-ohjelman tunnusluvut (kts. infograafi - Tähtiseura-ohjelmassa 
mukana)

• Tähtiseura
• Tähtiseura on tähtimerkin saanut seura. Olympiakomitea ja lajiliitto myöntävät 

tähtimerkin tunnuksena urheiluseuralle, jonka toiminta täyttää määritellyt 
laatutekijät seuran valitsemalla osa-alueella.

• Tähtimerkki 
• Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliittojen myöntämä tunnustus 

urheiluseuralle, joka täyttää ennalta määritellyt yhteiset laatutekijät: 
johtaminen ja hallinto, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit sekä urheilun 
oman osa-alueen (lapset & nuoret / aikuiset/ huippu-urheilu) laatutekijät sekä 
urheilutoiminnan yhteiset laatutekijät. Tähtimerkki on lupaus laadusta. 
Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja 
kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, 
toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/
https://olympiakomitea.kuvat.fi/


• Tähtiseura-verkkopalvelu
• Tähtiseura-verkkopalvelu on Tähtiseura-ohjelman maksuton, helppokäyttöinen 

ja kaikille seuroille avoin seuratoiminnan digitaalinen arviointi- ja 
kehittämisalusta. Verkkoalusta toimii osana Suomisportin seuroille suunnattuja 
palveluja.

• Tähtiseuran kehityspolku
• Seuran kehittäminen on jatkuva prosessi. Tähtiseura-laatuohjelma avaa 

seuroille kehityspolun, jonka varrella seuroille tarjotaan tukea, koulutusta ja 
työvälineitä, joiden avulla seurat voivat menestyä nyt ja tulevaisuudessa. 

• Arviointiasteikko
• Arviointiasteikko pohjautuu jatkuvan kehittämisen malliin, joka sisältää 

suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen. Periaate tunnetaan myös 
PDCA-mallina (Plan - Do - Check – Act). Annetut arviot auttavat 
löytämään kehityskohteita ja seura voi seurata kehittymistään eri 
laatutekijöiden osalta.



• Kehittävä arviointi
• Kehittävän arvioinnin tavoitteena on auttaa seuroja tunnistamaan toimintansa vahvuudet, 

hyvät käytänteet ja kehityskohteet. Kehittävä arviointi tukee arviointikohteita tavoitteidensa 
saavuttamisessa ja tulevan kehittämistoiminnan suuntaamisessa sekä luo edellytyksiä 
toiminnan jatkuvalle kehittymiselle. Kehittävän arvioinnin keskeisiä toimintatapoja ovat 
osallistavat ja monipuoliset arviointimenetelmät sekä arvioinnin kytkeytyminen luontevaksi 
osaksi seurojen arkea ja normaalia kehittämistoimintaa. (Atjonen 2021, 95, 
Moitus 2010, 171.)

• Auditointi
• Auditoinnissa peilataan seuran toimintaa suhteessa Tähtiseura-ohjelman laatutekijöihin ja 

seuran tekemään itsearviointiin sekä tunnistetaan seuran vahvuuksia ja kehityskohteita. 
Auditointi toteutetaan hyödyntämällä kehittävän arvioinnin otetta. Auditoinnin hyväksytysti 
suorittanut seura on oikeutettu Tähtimerkkiin. Seura auditoidaan kolmen vuoden välein.

• Tavoitetaulu
• Tavoitetaulu on Tähtiseura-verkkopalvelun digitaalinen työkalu. Se auttaa seuraa 

suuntaamaan kehittämistä kohti seuran tavoitteita, organisoimaan ja dokumentoimaan 
toimintaa sekä seuraamaan edistymistä ja tuloksia.

• Sporttilinssi
• Sporttilinssi on urheiluseuran johtamisen ja kehittämisen malli, joka auttaa seuraa 

etenemään kohti seuran strategisia tavoitteita, edelläkävijyyttä ja tuloksellisuutta. 
Sporttilinssin kriteeristö, työkalut ja toimintatavat tukevat johtamisessa, strategiatyössä ja 
sidosryhmille arvoa tuottavan toiminnan suunnittelussa sekä toimivat arviointikriteeristönä. 
Sporttilinssi perustuu kansainväliseen EFQM-malliin.



Menestyvä seuratoiminta
• Menestyvä seuratoiminta 

• Menestyvän seuran toiminta tuottaa arvoa toimintaan osallistuville ja 
myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan nyt ja tulevaisuudessa.

• Seuratoiminnan tunnusluvut (kts. infograafi Seuratoimintaan osallistuvien 
määrä)

• Urheiluseura
• Urheiluseuralla tarkoitamme erityisesti Olympiakomitean jäsenten seuroja, 

joilla on y-tunnus (ry tai oy). Urheiluseura käsitteenä kattaa laajasti liikunta- ja 
urheiluseurat, joiden toimintaan osallistuvat toteuttavat intressejään liikuntaa 
ja urheilua harrastamalla ja/tai muun yhteisen toiminnan kautta kartuttavat ja 
ohjaavat voimavaroja seuran tai sen toimintaan kuuluvan ryhmän 
hyväksi. (Yhdistyslaki 1989., Koski & Mäenpää 2018, 15.)

• Seuratoiminnan malli
• Tähtiseura-ohjelmassa urheiluseuratoimintaa kuvataan seuratoiminnan mallin 

avulla. Malli tuo näkyväksi keskeiset seuratoimintaan vaikuttavat tekijät, 
osoittaa seuratoiminnan arvon seuran jäsenille ja osallistujille, sekä toiminnan 
vaikutukset yhteiskuntaan laajemmin.

https://olympiakomitea.kuvat.fi/


• Seuran kehittäminen
• Seuran kehittäminen on urheiluseuraan liittyvää toimintaa, jonka 

tarkoituksena on jonkin asian parantaminen tai muuttaminen käytännössä. 
Seuran kehittäminen voi kohdistua seuran tavoitteiden saavuttamiseen ja/tai 
toimintaympäristön muutosten hallintaan.

• Ammattilaisuus seurassa/seuratyöntekijä
• Ammattilaisena seurassa voi toimia joko työsuhteessa tai ostopalveluita 

tuottamalla.
• 1. Työsuhteiset. Päätoimiset työsuhteiset - kokoaikaiset työsuhteiset: työaika 

vähintään 32 tuntia/vko. Muut työsuhteiset (esim. puolipäiväiset ja osa-aikaiset) 
työaika alle 32 tuntia/vko

• 2. Ostopalvelut (esim. fysioterapeutit ym. Tukipalvelut)
(Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntijanäkemys.)

• Vapaaehtoinen seuratyöntekijä
• Toimija, joka tekee henkilökohtaisena valintana palkatonta työtä 

urheiluseuran hyväksi. (Mäkinen, J. toim. 2019, 28.)

• Jäsenyys
• Urheiluseuran jäsenyys syntyy, kun yhdistyslain mukaisen tahdonilmauksen 

jälkeen seura tekee jäseneksiottopäätöksen. (Yhdistyslaki 1989, Koski & 
Mäenpää 2018, 48.)
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http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf
http://dx.doi.org/10.1108/10878571111114446
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90859/URN_ISBN_978-952-245-699-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161513/VNK_12_19_Verkostojohtamisen_opas.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503


Mittarit

• Seurakehittäjien verkostokysely  kahden vuoden välein (laadullinen)

• Tähtiseurojen ja Tähtimerkkien määrä / Olympiakomitean Tähtiseura-
ohjelman seuranta
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