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Hyödyt seuralle

✓ Helpottaa toiminnan kehittämistä

✓ Laatuohjelma on seurakehittämisen työväline

✓ Seura saa tukea seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa 

seuratoimintaa 

✓ Ohjelmassa mukanaolo kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa 

yhteiskunnassa

✓ Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen 

että aluejärjestöjen kanssa

✓ Hyvät työkalut

✓ Maksuton Tähtiseura-verkkopalvelu seurojen kehittämistyön tueksi

✓ Tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta

✓ Vahva brändi

✓ Yhteinen vahva Tähtimerkki-brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan

✓ Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja 

parantaa imagoa



www.suunnistusliitto.fi

Tähtiseuran polulla on kolme vaihetta

1. Innostumme seuran kehittämisestä

✓ Tiimin kokoaminen

✓ Ilmoittautuminen mukaan

2. Tahdomme toimia laadukkaasti

✓ Toimintaa kehitetään laatutekijöiden mukaisesti

✓ Hyödynnetään työkaluja

✓ Seura auditoidaan Tähtiseuraksi. Uudelleenauditointi kolmen vuoden 

välein.

3. Osaamme kehittää seuraa paremmaksi 

✓ Toimintaa kehitetään strategisella otteella

✓ Verkostoidutaan ja toimitaan yhdessä tavoitteiden mukaisesti

✓ Vaikuttavuutta arvioidaan
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Tähtiseura-ohjelman osa-alueet Suunnistusliitossa

✓ Lapset ja nuoret

➢ Lasten ja nuorten Tähtiseuroja suunnistuksessa on 29kpl. 

➢ Uusia seuroja otetaan mukaan ohjelmaan jatkuvasti. Ilmoittaudu mukaan Tähtiseura-

verkkopalvelussa.

✓ Huippu-urheilu

➢ Huippuseuraprojektissa työstettiin suunnistuksen huippu-urheilun laatutekijät. 

➢ Laatutekijät on työkalu ja työtapa, joka on kaikkien seurojen käytettävissä.

➢ Ensimmäiset suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseurat nimetty 1/2019.

➢ Suunta Huipulle – seuraohjelma käynnistyy keväällä 2019. Haku auki 12.2.2019 asti.

➢ Vuoden 2021 alussa avataan haku tavoittelemaan suunnistuksen huippu-urheilun Tähtimerkkiä.

✓ Aikuiset

➢ Aikuisten osa-alue suunnistukseen mukaan vuoden 2019 aikana. Suunnistuksen aikuisliikunnan osa-

alueen laatutekijät työstetään kevään 2019 aikana ja auditoinnit aloitetaan syksyn 2019 aikana.

➢ Aikuisliikunnan Tähtiseurat tarjoavat joustavia osallistumisvaihtoehtoja sekä ohjattuja ja 

monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Seura järjestää myös kuntorasteja ja kilpailuja.

➢ Seurat voivat lähteä jo nyt kehittämään aikuisliikunnan osa-aluetta Tähtiseura-verkkopalvelussa.

https://www.suunnistusliitto.fi/seurat/tahtiseura-ohjelma/
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Tähtiseura-ohjelman laatutekijät

Yhteiset laatutekijät Lapset ja nuoret Aikuiset Huippu-urheilu

Peruskriteerit:

1. Menestys

2. Huippu-urheilun kehittämiseen 

sitoutuminen

Johtaminen ja hallinto

- Johtaminen

- Hallinto

- Viestintä ja 

markkinointi

- Aikuisliikunnan periaatteita - Huippu-urheilun periaatteita

Urheilutoiminta

- Seuran 

urheilutoiminnan 

yhteiset linjaukset

- Innostuksesta intohimoon

- Monipuolisista liikuntataidoista 

systemaattiseen harjoitteluun

- Urheilulliset elämäntavat

- Kilpaileminen ja harrastaminen

- Liikkuja keskiössä

- Aikuisliikunnan monipuolinen 

sisältö

- Kansainvälinen vaatimustaso

- Urheilijan polku

- Valmennuskäytännöt

- Valmentautumisen tukitoimet

Seuran ihmiset

- Voimavarat

- Yhteisöllisyys

- Huippu-urheilun periaatteita

Aineelliset resurssit

- Talous

- Olosuhteet

- Huippu-urheilun periaatteita
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Työpajatyöskentely
Tähtiseura-ohjelman laatutekijät

1. Valitse osa-alue, jonka työpajatyöskentelyyn haluat osallistua. Osa-alueet ovat 

(suluissa työpajan vetäjä):

✓ Johtaminen ja hallinto (Katja Kyckling)

✓ Lapset ja nuoret (Timo Saarinen)

✓ Huippu-urheilu (Katri Lindeqvist)

✓ Aikuiset (Katri Lilja)

2. Siirry työpajan vetäjän johdolla työpajaan. 

3. Valitse itsellesi pari, jota et ennestään tunne / eri seuran edustaja.

4. Tutustukaa nähtävillä oleviin laatutekijöihin ja valitkaa niistä noin 3 – 5 kohtaa, 

joista keskustelette.

✓ Miten laatutekijä toteutuu / näkyy seuranne toiminnassa? 

✓ Jos ei toteudu, miten sitä voisi kehittää? Miettikää hyviä toimintamalleja, ideoita tms.

5. Kirjatkaa vastauksenne post-it -lapulle (yksi asia / lappu) ja liimatkaa se työpajan 

vetäjän osoittamaan paikkaan. Muistakaa myös kirjata post-it –lapulle, mihin 

laatutekijään vastauksenne liittyy. 

Työpajan vetäjä ohjeistaa tarkemmin.


