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Etäilyä ja autenttista 
leiripäivän tunnelmaa
Judoseura Arashi

• Hallinto-osio etänä zoomissa 

• Toinen osa livenä seuran 
leiripäivän yhteydessä

• Seuralta hieno panostus ja 
osallistumisprosentti ”vauvasta 
vaariin”

• Toista kotimaista ei onneksi 
tarvittu! ☺



Ruuhkapäivän säätöä

Junior Pelicans
• Mukana auditoinnissa 

ennakkoon ja jälkikäteen, 
mutta ei paikan päällä

• Lajiliitolta esimerkillistä 
vierihoitoa – auditointitilaisuus 
”kirsikka kakun päällä”

• Auditointi kahdessa osassa, 
mukana treeneissä vierailu



Vuoden Tähtiseura 2021
Lahti Basketball Jr

• Lajiliiton auditoija etänä -
muut paikan päällä

• Tähtiseura näkyy myös 
liigaseuran toiminnassa –
merkin ja palkinnon luovutus 
liigakorismatsin puoliajalla

• Vapaaehtoisten kiittäminen



Peruuntumisia ja onnistunut 
etäauditointi
Salpis ry

• Seuralla vaikeuksia saada porukkaa 
kasaan – viime hetken peruuntumiset 
kaikille ikäviä

• Onnistunut etäauditointi: ennakkoon 
mietityt ryhmätehtävät ja tekniset 
menetelmät (moodle jne)

• Ei käyty kriteerilistaa kohta kohdalta 
vaan keskityttiin kehittämiseen ja 
kannustamiseen



Kaksi tähteä kerralla
Heinolan Tanssikerho

• Auditoijat ja osa seurasta paikan 
päällä, osa etänä ja sairaana

• Haasteita ja kritiikkiä – onko 
Tähtiseurastatus kaiken vaivan 
arvoinen?

• Seuran tukeminen ja kannustaminen 
tärkeää

• Yli 70-vuotias hiphoppari teki 
vaikutuksen



Mitä järkeä?

• Tähtiseura-ohjelma on ennen kaikkea väline seuran kehittämiseen

• Ennakkovalmistautuminen kaiken A ja O

• Sovi ajoissa seuran ja muiden auditoijien kanssa aikataulut

• Tue ja opasta seuraa matkan varrella - prosessinomaisuus

• Älä ole korvaamaton = varahenkilö ja varahenkilön varahenkilö 

• Älä anna tylyä hylsyä vaan pyydä tarvittaessa täydentämään (ennen ja 
jälkeen)

• Toimi Tähtilähettiläänä = viesti seuran Tähtimerkistä ulospäin

• Livenä parasta, etänäkin onnistuu (kunhan suunnittelet hyvin etukäteen)

• 3-4 tuntia Teamissa tai zoomissa ilman taukoa on sadismia!

• Laadukas Tähtiauditointi vaatii aikaa eli osaavia tekijöitä eli henkilöresursseja

• Yhteisistä kriteereistä huolimatta tasalaatuisuus lajien välillä ei toteudu, mutta 
suunta on hyvä

• Muistakaa lajiliitot hyödyntää alueiden maksutonta tukea ja palvelua seuroille ja 
lajeille auditointiprosessissa = alueelta kakkosauditoija (toistaiseksi maksuton)
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