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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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HYÖDYT SEURALLE



Helpottaa toiminnan kehittämistä
Ohjaa tarkastelemaan toimintaa eri 
laatutekijöiden avulla sekä tunnistmaaan
omat vahvuudet

Kannustaa jatkuvaan kehittämiseen ja 
tukee seuran menestystä

Yhteisöstä voimaa
Seura saa tukea ja kannustusta 
kehittämiseen lajiliitolta, aluejärjestöltä ja 
Olympiakomitealta

Tähtiseurat muodostavat verkoston, jossa 
voi oppia toisilta

Hyödyt seuralle

Vahva brändi
• Yhteinen vahva brändi tuo esille 

laadukkaan toiminnan ja vahvistaa seuran 
omaa imagoa

• Houkuttelee seuraan uusia harrastajia ja 
yhteistyökumppaneita

• Vastuullista toimintaa ja laadukasta 
ohjausta & valmennusta

Hyvät työkalut
• Maksuton Tähtiseura-verkkopalvelu 

Suomisportissa ja lukuisat työkalut ovat 
seurojen käytössä helpottamassa seuran 
kehittämistä
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TÄHTISEURA-OHJELMA
TARJOAA ERILAISIA 
MAHDOLLISUUKSIA 
KEHITTÄÄ SEURAA
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Tähtiseura-ohjelma tarjoaa erilaisia  mahdollisuuksia 
kehittää seuraa 

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

Tutustumme ja 
kokeilemme

Innostumme ja lähdemme kehittämisen 
polulle

Etenemme kohti 
erinomaisuutta

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

Yksittäisten asioiden 
kehittäminen.
Työkalujen hyödyntäminen.



TÄHTISEURA-
VERKKOPALVELU
KEHITTÄMISTYÖN 
TUKENA



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



Tähtiseura-ohjelman laatutekijät

5.4.2022
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Johtaminen
Hallinto

Viestintä ja 
markkinointi

Urheilijan ja 
liikkujan polku

Valmennuksen  linja 

Voimavarat
Yhteisöllisyys

Talous
Olosuhteet

Laatutekijät Laatutekijät Laatutekijät Laatutekijät

Osiot

Teemat
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Palvelun Työkalupankki tarjoaa hyviä materiaaleja 
seuralle



5.4.2022
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• SEUROJEN MÄÄRÄT 
• Yhteensä 590 Tähtiseuraa 45 eri lajista

• Tähtimerkkien määrät osa-alueittain:

Lähes 600 Tähtiseuraa

575
seuraa

126
seuraa

19
seuraa



• Tavoitetaulu –työkalu toimii 
kehittämiskohteiden valinnan ja 
kehittämistyön edistämisen tukena:

• Taulun avulla voi suunnitella ja priorisoida 
kehitystyön suuntaa

• Taulu auttaa organisoimaan ja dokumentoimaan 
kehitystyön toiminnan eri vaiheita

• Taulun kooste kertoo millaisia tuloksia 
kehitystyöllä on saatu aikaan

• Taulu tukee seuran jatkuvaa kehittämistä ja 
sen ääreen on helppo pysähtyä yhdessä 
tarkastelemaan kehityskohteiden etenemistä

Tavoitetaulu
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Tähtiseurapäivät 8.-9.10.2022 Helsinki

• Yhteinen seuraseminaari
• Lajikohtaiset sisällöt

• Teemakohtaisia rinnakkaisseminaareja
• Illanvietto

• Verkostoitumista muiden seurojen kanssa



Tähtiseurojen viestintäkampanja
• Tähtiseura-ohjelma sai nimen ja ilmeen vuonna 2018 ja 

ensimmäiset vuodet ohjelmaa on markkinoitu 
seurayhteisölle

• Viime vuonna rakensimme Tähtiseuroille markkinointi-
aineistot, jotta seurat voivat viestiä ja hyötyä tunnustuksesta
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/

• Tulevana syksynä teemme yhdessä lajiliittojen ja seurojen 
kanssa suuren yleisön viestintäkampanjan

• Haastamme kaikki Tähtiseurat mukaan rakentamaan 
Tähtiseurojen tunnettuutta

#TÄHTISEURA





Suomalainen urheilu loistaa 
Tähtiseurassa.
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Vaihtakaa ajatuksia 
Tähtiseuraprosessista

Mitä positiivista prosessissa oli seuralle ?  (Tähtiseurat)

Jos, ette ole Tähtiseura, niin mitä seuranne voisi saada 
Tähtiseuraprosessista?



Mitä sellaista apua seuranne kaipaa 
toimintaan, mitä esim. Olympiakomitea 

tai aluejärjestö voisi tehdä?



LISÄÄ AIKUISLIIKKUJIA
URHEILUSEUROIHIN –
NÄKÖKULMIA
AIHEESEEN

• 1.2.2022



Aikuisia nyt jo 80 prosenttia väestöstä
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Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestö iän mukaan 1900–2018 ja ennustettu 2019–2070. Tilastokeskus 2019.

2020-2050: Alle 15 v. 
määrä vähenee n. 160 000, 

yli 65 v. määrä kasvaa n. 
330 000!

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): 
Väestöennuste.
Tilastokeskus 2018.

Väestö iän mukaan 1900-2018 ja ennuste 2019-2070

http://www.stat.fi/til/vaenn/2019/vaenn_2019_2019-09-30_kuv_003_fi.html
http://www.stat.fi/til/vaenn/2018/vaenn_2018_2018-11-16_tau_001_fi.html


Yhden lauseen sivuilla 
voidaan hyödyntää 
graafisia lisäkuvia.

Vuoteen 2035 mennessä 
monet kunnat menettävät jopa 

kolmasosan nuoristaan.

Timo Aro, konsulttitoimisto MDI, 2021



Mononen, K. ym. 2019. Liikunnan ja urheilun harrastaminen. 
Teoksessa: J. Mäkinen, J. (toim.) 2019. Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018. KIHUn julkaisusarja, nro 67. 
Jyväskylä: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus.

Missä 15-74-vuotiaat liikkuvat?



Aikuisliikunnan trendejä

• Tyttöjen ja naisten liikunnan lisääntyminen

• Nuorten yleisliikunnallisuuden väheneminen 

• Urheiluseuroista liikeyrityksiin 

• Palloilulajien lisääntyminen 

• Mittaaminen

Lähde: Petri Tapio, professori, Tulevaisuuden Tutkimuskeskus

Esitys 26.3.2019
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TURVALLINEN 
SEURATOIMINTA



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


Tavoite:
Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille 
positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret 
ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja 
muulta epäasialliselta käytökseltä. 

Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet 
ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme 
on terveyttä edistävä ja terveellisiin 
elämäntapoihin kannustava.



Toimenpiteet:
• Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa 

arvostettu. 

• Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeä. 
Yhdyshenkilö asioiden käsittelyyn on ilmoitettu läpinäkyvästi. Hyödynnämme Et 
ole yksin –palvelun asiantuntemusta.

• Jokainen ohjaajamme, valmentajamme ja toimijamme suorittaa turvallisuuteen 
liittyvän verkkokoulutuksen

• Suosittelemme rikostaustan selvittämistä myös vapaaehtoistoimijoilta.

• Rakennamme käytännöt fyysisen turvallisuuden edistämiseen niin harjoituksissa, 
kilpailuissa kuin katsomoissa.
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Vastuullisen valmentajan verkkokurssi

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
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Seurojen mallisäännöt

Seurojen mallisäännöt löytyvät osoitteesta olympiakomitea.fi/vastuullisuus > työkalut ja 
materiaalit

Ote mallisäännöistä:

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat mm.

• seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä 
seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus

• rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella



Videolinkki

Et ole yksin –palvelu: 
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/3.+Kampanjat/Pukukoppipuhe/Et
+ole+yksin/Et_ole_yksin_final_cut.mp4

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/3.+Kampanjat/Pukukoppipuhe/Et+ole+yksin/Et_ole_yksin_final_cut.mp4


Koko urheiluyhteisön oma 
digitaalinen palvelu, joka 

helpottaa lajiliittojen, seurojen 
ja liikkujien arkea.



91 lajiliittoa
130 eri lajin lisenssit

2000 seuraa
635 000+ Sporttitiliä
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KAIKKI SEURASI DIGIPALVELUT 
YHDESSÄ PAIKASSA!

 Seurajäsenyydet
 Tapahtumailmoittautumiset ja -maksut
 Ryhmien ja joukkueiden hallinta
 Digimaksut ja maksujen seuranta

 Viestintä
 Lisenssiurheilijat*
 Raportointi

 Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuki
 Tähtiseura-työkalut

*130 eri lajin lisenssit myydään Suomisportissa.



1. TIEDOT TURVASSA: tietoturvatestattu, GDPR:n mukainen ja nykyaikainen palvelu

2. YHDISTYSLAKI: yhdistyslain mukainen jäsenhallinta/prosessi, jäseneksi hyväksyminen, 
hylkäys, jäsenmaksut

3. EI KIINTEITÄ KULUJA: seura maksaa vain käytöstä - ei kiinteitä kustannuksia - ei sitoutumista. 
Ei toimintaa = ei kuluja.

4. SUOMISPORT-TUKI JA ASIAKASPALVELU: asiakaspalvelu ja Suomisport-koulutukset seuralle 
veloituksetta.

5. KOKO URHEILUN OMA – digialusta kaikille lajeille ja seuroille koosta riippumatta.

6. YKSI PAIKKA: lajiliiton  pelipassi/lisenssi- ja vakuutustiedot samassa paikassa, OKM-tuki ja 
seurajohtamisen Tähtiseura-työkalut

EDUT SEURALLE 





WWW.SUOMISPORT.FI

APUA SEUROILLE 
TARJOLLA

SUOMISPORT 
ASIAKASPALVELU

ARK. 8-16
suomisport@olympiakomitea.fi

HENKILÖKOHTAINEN
SUOMISPORT-
ETÄESITTELYT
SEURALLESI

WEBINAARIT

TUKISIVUSTO
www.tuki.suomisport.fi

https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=&searchTerm=suomisport%20webinaari&sportIds&tagIds
https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=&searchTerm=suomisport%20webinaari&sportIds&tagIds
https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=&searchTerm=suomisportkoulutus&sportIds&tagIds#list


Järjestötoiminnassa voi tulla joskus vastaan kysymyksiä, joita itse ei osaa ratkaista tai joiden 
ratkaisemisessa haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta. Näissä tapauksissa voit täyttää 
HelpDesk- yhteydenottopyyntölomakkeen, jonka jälkeen ollaan sinuun yhteydessä.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen/



Unelmien liikuntapäivä 10.5.

• Unelmien liikuntapäivänä seurat voivat olla mukana sytyttämässä liikkumiseen kipinää: 

tiistai 10.5. on aika kutsua vanhoja ja uusia harrastajia mukaan!

• Avoimet lajitreenit? / Unelmien harjoitukset? / Liikuntahaaste? 

• Karttapalvelu avautuu jälleen 10.3. – oiva mahdollisuus markkinoida omaa toimintaa

• Somemateriaalit ladattavissa pian Unelmienliikuntapäivä.fi -aineistopankista 

• Tehdään #unelmienliikuntapäivä yhdessä, jotta jokainen voisi löytää liikkumisen kipinän ja oman tapansa liikkua

• Pistä kipinä ajoissa kiertoon, viesti omissa kanavissasi ja innosta muutkin mukaan!

Lisätietoja ja taustaa: https://www.unelmienliikuntapaiva.fi/

Seuraa somessa: Instagram | Facebook | Twitter

https://www.unelmienliikuntapaiva.fi/
https://www.instagram.com/unelmienliikuntapaiva/
https://www.facebook.com/UnelmienLiikuntapaiva
https://twitter.com/liikuntapaiva
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Nuori mieli urheilussa
Osaamista 10–15-vuotiaiden valmentajille: Nuorten 
mielen hyvinvoinnin tukeminen valmennusarjessa 

Mielen hyvinvointi luo nuorelle urheilijalle vahvemmat lähtökohdat sekä 
elämään että urheiluun. Myöhemmin urheilu-uralla hänellä on mahdollisuus 
soveltaa mielen hyvinvointitaitoja mm. suorituskyvyn hiomiseen. 

Konkreettisia työkaluja valmentajalle mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi 
valmennusarjessa:

• Keväällä 2022 julkaisemme ilmaiset verkkokurssit (30 min ja 3 h), jotka 
opastavat valmentajaa merkityksellisten toimintatapojen käyttöönottoon.

• Kurssit ovat avoimesti käytävissä verkkosivuilla ilman salasanaa.

www.mieli.fi/nuorimieliurheilussa

http://www.mieli.fi/nuorimieliurheilussa
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