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Seuran visio

Ei kehittämistä

Tavoitetilaan 
suuntautuva 
kehittäminen

Toiminta kuten ennenkin 

Miksi kehittyminen on tärkeää seuralle?
Millaisen tulevaisuuden seura valitsee?

• Elämme parhaillaan historiallisen suurta 
toiminta-ympäristön muutosta

• Yhteiskunnan laajemmat ja 
liikuntakulttuurin sisäiset 
muutokset tuovat uusia haasteita 
seuroille

• Liikuntakulttuuri kehittyy elävänä osana 
yhteiskuntaa ja on vuorovaikutuksessa 
yhteiskunnan muutoksien kanssa

• Muutoksesta on tullut jatkuvaa

Seuran 
toiminta
nyt
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Menestyvä urheiluseura tuottaa arvoa osallistujille ja 
yhteiskunnalle nyt ja tulevaisuudessa



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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Tähtiseuran tunnuspiirteitä

5.5.2021 6

Yhteisöllinen

Osaava Utelias ja 
kehittämishaluinen

Inhimillinen ja 
jäsenlähtöinen

Ketterä

Inspiroiva 
edelläkävijä



HYÖDYT SEURALLE



Vahva brändi
Yhteinen vahva brändi tuo esille 
laadukkaan toiminnan ja vahvistaa 
seuran omaa imagoa

Vastuullista toimintaa ja laadukasta 
ohjausta & valmennusta

Hyvät työkalut
Maksuton Tähtiseura-verkkopalvelu 
Suomisportissa ja lukuisat työkalut ovat 
seurojen käytössä helpottamassa seuran 
kehittämistä

Helpottaa toiminnan kehittämistä
Ohjaa tarkastelemaan toimintaa eri 
laatutekijöiden avulla sekä tunnistamaan 
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
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Seurojen palautteita Tähtiseura-ohjelman 
kehittimisprosessista

Yli 90 prosenttia piti Tähtiseura-prosessia hyödyllisenä välineenä seurojen 
kehittymiseen
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Hyöty näkyy tunnelmanluojana, eli kyllä se 
merkki vaan tuntuu kivalta saada pitää siinä 
seinässä. Se yhdistää meidät ja me 
vapaaehtoiset saamme tavallaan 
tunnustuksen siitä, että se työ mitä me 
tehdään, on juuri oikea.

Hyviä pohdintoja, kehittymistä. Selkeät osiot mitä 
kehittää. Työtä on tehty, mutta kehittyminen sitä 
vaatiikin. Muuten helposti jäätäisiin kellumaan siihen 
missä kellutaan aina.

Seuran asioiden hoitaminen kaipasi 
ryhtiliikettä ja selkeitä prosesseja ja 
Tähtiseura tarjosi siihen hyvät työkalut.

Lähde:  Kihun Tähtiseura-ohjelman arviointi: Starttivaihe 2017-2019



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 
edelläkävijyyttä

Eteneminen kohti seuran strategisia 
tavoitteita ja tuloksellisuutta.
Tavoitetaulun, Sporttilinssin ja muiden 
kehittämisohjelmien 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



Palvelusta löytyvät seuran itsearviointiin tarvittavat 
kehittämistehtävät ja työkalut

Palvelu ohjaa kehittämistä

Lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjä toimii kehittämisen tukena

Auditoinnin päätteeksi seura saa yhteenvedon toiminnastaan

Tähtiseura-verkkopalvelu ohjaa kehittämistä ja kokoaa 
seuran dokumentoinnin yhteen paikkaan
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Seuran tiimi avaa kehityspolun, jonne työtä 
dokumentoidaan :



Tähtiseura-ohjelman laatutekijät
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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

Katso tarkemmat esittelyt tästä>>

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/
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Palvelun Työkalupankki tarjoaa hyviä materiaaleja 
seuralle



AUDITOINTI 
ON SEURAN 
TÄHTIHETKI
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Auditointi on seuran tähtihetki

Tähtiseura-verkkopalvelussa tehdyn 
laatutekijöiden itsearvioinnin jälkeen 
on vuorossa auditointivaihe
Seuran itsearviointiin perehtyneet 
lajiliiton/alueen edustajat suorittavat 
auditoinnin
Auditoinnissa keskustellaan seuran 
toiminnasta sekä pohditaan sen
vahvuuksia ja kehityskohteita

Prosessin tuloksena seura saa konkreettisen kehittämistoimenpiteiden listan, 
jonka avulla seura voi jatkaa kehittämistä



Tähtimerkki viestii laadukkaasta toiminnasta 

Laatutekijät täyttävä seura saa tunnustuksena osa-aluekohtaisen 
Tähtimerkin lajiliitolta ja Olympiakomitealta
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SEUROJEN MÄÄRÄT 
Yhteensä 560 Tähtiseuraa 45 eri lajista

Tähtimerkkien määrät osa-alueittain:

Lähes 600 Tähtiseuraa

544
seuraa

102
seuraa

18
seuraa



KEHITTÄMINEN 
JATKUU…



Auditoinnin jälkeen seura itse valitsee, miten 
haluaa jatkaa seuran kehittämistä:
 Seura kehittää toimintaa itsenäisesti huomioiden 

auditoinnista saamansa palautteen

 Seuran auditoinnin tuloksena syntynyt Tavoitetaulu
auttaa seuraa valitsemaan kehityskohteita ja 
seuraamaan kehittämistyön edistymistä

 Sporttilinssi – urheiluseuran johtamisen ja 
kehittämisen malli auttaa seuraa etenemään kohti 
seuran strategisia tavoitteita ja tuloksellisuutta

Seuraava auditointi on kolmen vuoden 
kuluttua edellisestä auditoinnista.

Seuran kehittäminen jatkuu 
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Suomalainen urheilu loistaa 
Tähtiseurassa.
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