SUUNNISTUKSEN HUIPPU-URHEILUN
TÄHTISEURA
TÄHTISEURAOHJELMAN KAUTTA TAHDOTAAN MUUTOSTA
Suunnistuksen Tähtiseuran laatutekijät on työkalu ja työtapa, jolla halutaan muuttaa suomalaisen
huippusuunnistuksen laatua erityisesti arjessa paremmaksi, jotta kansainväliset menestystavoitteet
voivat toteutua. Toimintamalli korostaa seurojen välistä yhteistyötä, seurojen ja liiton sekä
Urheiluakatemioiden

yhteistyötä.

Muutostyön

onnistumisen

tulee

näkyä

erityisesti

huippusuunnistajan tai huipulle tähtäävän suunnistajan ja hänen arkiympäristönsä muutoksissa.

Tähtiseuraohjelmalla halutaan paikalliseen huippusuunnistusarkeen seuraavia muutoksia:
1.

Ammatillisempaa seurajohtamista

2.

Sitoutumista suunnistajan polun valmennuslinjaukseen

3.

Lisää päätoimisia ammattilaisia

4.

Vahvempaa yhteistyötä

5.

Roolien selkiyttämistä

6.

Parempaa valmennusosaamista

7.

Valmennusolosuhteiden määrätietoisempaa kehitystyötä

8.

Resurssien vahvistamista ja niiden parempaa kohdentamista

9.

Ilmiön rakentamista

TÄHTISEURA LAATUMERKIN YDINKOHDAT
✓ Kriteerien ytimessä ovat sitä kuvaavat tunnusluvut ja laatumäärittelyt. Laatumerkin
saamisen edellytyksenä on peruskriteerien täyttäminen ja laatutekijöiden kehitysprosessin
menestyksellinen läpikäyminen. Peruskriteerit ja laatutekijät täsmennetään ja vahvistetaan
3 vuodeksi kerrallaan.
✓ Tähtiseuran laatutekijät on määritelty huippusuunnistuksen kansainvälisen menestyksen
lähtökohdista. Seuraprofiilia ei ansaita tai lunasteta kansallisten menestystavoitteiden
kautta. Tavoitteet ovat kunnianhimoisessa kv. menestyksessä.
✓ Tähtiseura merkki kuvaa jatkuvuutta: kykyä viedä toistuvasti suunnistajia kv. arvokisoihin ja
menestystä niin nuorten kuin aikuistenkin tasolla.
✓ Laatumerkki korostaa paikallisten arkiharjoittelun olosuhteiden laadun merkitystä.
✓ Tähtiseura merkki on määräaikainen ja se myönnetään 3 vuodeksi kerrallaan. Laatumerkki
on lunastettava hyvällä toiminnalla uudelleen. Uudelleen auditoinnin myötä seuralta
edellytetään toiminnan tason nostoa.
✓ Huippu-urheilun tähtiseuralta, jossa on lasten ja nuorten toimintaa edellytetään lasten ja
nuorten Tähtiseura merkkiä, joka kuvaa sitoutumista lasten liikunnan laatutekijöihin.

Tähtiseura laatumerkki sisältää oikeuksia ja velvollisuuksia
Oikeudet ja velvollisuudet koskevat ja haastavat jatkuvasti sekä seuraa että liittoa.
Oikeudet velvoittavat ja velvoitusten täyttäminen oikeuttaa.

Tähtiseura laatumerkki oikeuttaa liiton huippujärjestelmätukeen
Huippujärjestelmätuen sisältö ja taso määritellään vuodeksi kerrallaan.
Tukimuoto on mahdollinen vain huippuseurastatuksen omaavalle seuralle.
Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuran laatutekijöiden ensimmäisen version luominen on tapahtunut vuoden 2018
aikana osana Huippuseuraprojektia. Tekemiseen ovat osallistuneet keskeisesti Huippuseuraprojektin pilottiin valitut
seurat: Espoon Suunta, Helsingin Suunnistajat, MS Parma, OK Trian, Paimion Rasti ja Tampereen Pyrintö.

PROSESSI TÄHTISEURA LAATUMERKIN MYÖNTÄMISEKSI
Lajiliitto kutsuu tai hakee seuroja mukaan tavoittelemaan suunnistuksen huippu-urheilun
laatumerkkiä. Prosessiin valituksi tuleminen edellyttää peruskriteerien täyttämistä. Auditoinnin
ajankohta sovitaan yhteistyössä lajiliiton kanssa. Auditointi voidaan tehdä myös seurojen
yhteisauditointina. Auditoijia on vähintään kaksi henkilöä.
Auditoinnin valmistelut
Laatumerkkiä tavoittelevat seurat valmistautuvat auditointiin täyttämällä huippu-urheiluesityksen
(selvitys peruskiriteerien ”tasosta”) sekä laatutekijöiden itsearvioinnin auditointilomakkeelle. Nämä
sekä auditointilomakkeella pyydetyt dokumentit seura toimittaa auditoijille 2 viikkoa ennen
auditointia.
Osallistujat
Seura kutsuu seuran edustajat auditointiin, vähintään 4 – 7 henkilöä per seura. Kutsuttavia ovat
mm. seuran puheenjohtaja, valmennusvastaava, nuorisovastaava, valmentajat & ohjaajat, muut
johtokunnan jäsenet, urheilijat. Seura lähettää auditointitilaisuuteen osallistuvien nimet viikkoa
ennen auditoijille. Auditointi peruuntuu, mikäli seurasta ei ole vaadittua henkilömäärää paikalla.
Auditointitilaisuus
Auditoinnille varataan aikaa 4 tuntia (esim. arki-ilta klo 17 – 21). Seura varaa kokoustilat ja tarjoilut
auditointia varten. Pilottivaiheen jälkeen auditointi tulee sisältämään myös valmennustilanteen
seuraamisen n.2h (nyt tehty sparrausten yhteydessä).
Auditointitilaisuus on keskusteleva. Auditoinnin tavoitteena on varmistaa laatutekijöiden
täyttyminen, mutta myös tunnistaa seuran kehityskohteita ja auttaa seuraa toiminnan
kehittämisessä. Auditointi on tilaisuus kehittää seuraa.
Auditoinnin lopuksi seura saa lyhyen palautteen ja mikäli seura ei täytä laatutekijöitä, tämä
kerrotaan seuralle. Seuran tulee täyttää peruskriteerit ja laatutekijät vähintään riittävästi
Tähtitunnuksen saamiseksi.
Auditoinnin jälkeen
Auditoinnin jälkeen seura saa yhteenvedon auditoinnista. Uuden Tähtiseuran kanssa sovitaan
Tähtiseura-laatumerkin tilaamisesta ja luovutustilaisuudesta.

