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Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelma 
 

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, jonka tavoitteena on 

seuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse 

valitsemia osa-alueita modernien toimintatapojen ja työkalujen avulla yhdessä asiantuntijoiden ja muiden 

laatuseurojen kanssa. Tähtiseura-ohjelman kehittämispolulle voivat lähteä mukaan kaikki seuratoiminnan ja 

laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat. 

Laatuohjelman osa-alueita on kolme: 

Lapset ja nuoret 

Aikuiset 

Huippu-urheilu 

Kehittämistyön tuloksena seura voi halutessaan tavoitella ohjelman 

tunnusta, Tähtimerkkiä. Tähtimerkki viestii siitä, että seuran toiminta 

on osa-aluekohtaisten sisältövaatimusten ja kaikille osa-alueille 

yhteisten laatutekijöiden mukaista. Seuralle myönnetty Tähtimerkki 

on osoitus ja lupaus laadusta seuran nykyisille ja uusille jäsenille, 

heidän lähipiirilleen ja tukijoille. 

 

Hyödyt seuralle 
 

1. Helpottaa toiminnan kehittämistä 

✓ Laatuohjelma on seurakehittämisen työkalu 

✓ Seura saa ulkopuolista tukea ja sparrausta oman toimintansa kehittämiseen  

✓ Ohjelmassa mukanaolo kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa 

✓ Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen, lajiliiton, urheiluakatemian ja muiden 

toimijoiden kanssa 

2. Hyvät työkalut 

✓ Maksuton Tähtiseura-verkkopalvelu seuran kehittämistyön tueksi 

✓ Tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta 

3. Vahva brändi 

✓ Yhteinen vahva Tähtimerkki-brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan 

✓ Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja parantaa imagoa 

https://www.suunnistusliitto.fi/seurat/tahtiseura-ohjelma/lapset-ja-nuoret/
https://www.suunnistusliitto.fi/seurat/tahtiseura-ohjelma/aikuiset/
https://www.suunnistusliitto.fi/seurat/tahtiseura-ohjelma/huippu-urheilu/
https://tahtiseura.suomisport.fi/
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Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuraohjelma 
 

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseurat ovat kasvattaja- ja/tai huippuvaiheen seuroja, joilla on 

kansainvälisesti menestyneitä urheilijoita, laadukasta seuravalmennusta ja halu kehittää toimintaansa 

entistäkin paremmaksi.  Huippu-urheilun Tähtiseura merkki kuvaa jatkuvuutta: kykyä viedä toistuvasti 

suunnistajia kansainvälisiin arvokilpailuihin ja omalta osaltaan luoda kansainvälistä menestystä niin 

nuorissa kuin aikuisissa. 

Huippu-urheilun Tähtiseurassa tuetaan ympärivuotisesti ja ammattimaisesti suunnistajan polkua 

nuoruudesta huipputasolle. Laadukkaan nuorten ja huippujen valmennuksen lisäksi seuran organisaatio 

toimii huippu-urheilua tukevassa hengessä, jolloin toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. 

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura -statuksen saamisen edellytyksenä on peruskriteerien ja 
laatutekijöiden täyttyminen.  

Peruskriteerit kuvaavat seuran kansainvälisen menestyksen tasoa, kunnianhimoisia tavoitteita 
kansainvälisissä arvokilpailuissa sekä seuran sitoutumista kehittämistyöhön. 

Laatutekijät kuvaavat suomalaisen huippusuunnistuksen arkivalmennuksen laatua sekä seuratoimintaa, 
joka mahdollistaa kansainvälisten menetystavoitteiden toteutumisen.  Laatutekijät vahvistetaan 3 vuodeksi 
kerrallaan (nyk. 2021–2023). 

 

Lapset – nuoret – aikuishuiput 

Huippu-urheilun Tähtiseuralta, jossa on lasten ja nuorten 

toimintaa, edellytetään lasten ja nuorten Tähtiseuramerkkiä. Tämä 

kuvaa sitoutumista lasten ja nuorten liikunnan laatutekijöihin. 

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuraksi voi päästä seura, 

jossa tarjotaan laadukasta valmennustoimintaa joko  

1) huippuvaiheen aikuisille ja nuorille, 2) valintavaiheen huipulle 

tähtääville nuorille tai 3) molemmille näistä. Jos seura on 

profiloitunut kasvattajaseuraksi tai aikuishuippuseuraksi, 

huomioidaan laatutekijöiden listasta vain ne, jotka ovat 

relevantteja kyseisen seuran toimintaa arvioitaessa. 

 

Edut ja velvollisuudet 

Tähtiseuramerkki on määräaikainen ja se myönnetään 3 vuodeksi kerrallaan. Laatumerkki on lunastettava 

hyvällä toiminnalla uudelleen. Uudelleen auditoinnin myötä seuralta edellytetään toiminnan tason nostoa. 

Tähtiseuramerkki sisältää oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka haastavat jatkuvasti sekä seuraa että liittoa. 

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura -laatumerkki oikeuttaa liiton huippujärjestelmätukeen, jonka 

sisältö ja tuen suuruus määritellään seuran ja liiton välisessä sopimuksessa. Huippusuunnistuksen 

Tähtiseuroilla on edustus liiton huippusuunnistusryhmässä, mikä varmistaa jatkuvan vuoropuhelun ja 

toiminnan sparrauksen ja uusien valmennuksellisten toimintamallien luomisen. 
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Taustaa 
 

Suunnistusliitossa käynnistettiin vuonna 2017 huippuseuraprojekti osana huippusuunnistuksen Suunta 

Huipulle -kehittämisohjelma, joka pohjautuu Suunnistusliiton strategiaan ja Huippusuunnistuksen linja 2020 

visioon: Seuravalmennus suomalaisen valmennusjärjestelmän tukemana tuottaa kansainväliseen 

menestykseen valmiita urheilijoita ja kyvykkäitä, sitoutuvia toimijoita.  

Suunnistajan polun lapsuus- ja nuoruusvaiheen harjoittelun sisällöillä ja laadukkuudella on ratkaiseva 

merkitys urheilijoiden kehittymisessä ja menestystavoitteiden toteutumisessa. Suunta Huipulle -

seuraohjelman päämääränä on lisätä innostusta ja ammattimaisuutta seuravalmennukseen sekä 

yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä eri toimintaympäristöjen välillä.  

 

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura -ohjelma tähtää muutokseen  
 

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseura -ohjelman laatutekijät on työkalu ja toimintamalli, joka on 

kaikkien seurojen käytettävissä. Sen avulla seurat voivat arvioida toimintaansa ja viedä 

huippusuunnistuksen toimintaedellytyksiä eteenpäin. Työkalua mahdollisimman monessa seurassa 

aktiivisesti hyödyntämällä mahdollistetaan ja varmistetaan suomalaisen huippusuunnistus- ja 

seuravalmennuksen kehittyminen. Toimintamalli korostaa seurojen välistä yhteistyötä liiton, 

urheiluakatemioiden ja muiden seurojen kanssa. Kehityksen tulee näkyä erityisesti huippusuunnistajan tai 

huipulle tähtäävän suunnistajan arkivalmennuksessa ja -ympäristössä, mikä osaltaan edistää urheilijoiden ja 

valmentajien kehittymistä sekä kansainvälisten menestystavoitteiden toteutumista.  

Tähtiseuraohjelmalla halutaan paikalliseen huippusuunnistusarkeen seuraavia muutoksia: 

 

1) Ammatillisempaa seurajohtamista 

2) Sitoutumista suunnistajan polun valmennuslinjaukseen 

3) Parempaa valmennusosaamista ja lisää päätoimisia ammattilaisia 

4) Vahvempaa ja avoimempaa yhteistyötä 

5) Valmennuksen kannalta oleellisten toimijoiden roolien selkiyttämistä 

6) Resurssien vahvistamista ja niiden vaikuttavampaa kohdentamista 

7) Ilmiön rakentamista 
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Laatutekijät ovat kehittämisen työkalu 
 

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuran arviointikriteeristö muodostuu Tähtiseuraohjelman kaikille osa-

alueille yhteisistä laatutekijöistä sekä suunnistuksen huippu-urheiluseuratoiminnan laatutekijöistä. 

Tähtiseuran laatutekijät antavat konkreettisen mallin suunnistajan polun valmennuksellisista sisällöistä ja 

seuratyön kehittämisestä seuroille, joiden valintana on auttaa nuoria suunnistajia maailman huipulle. 

Tähtiseuran toimintaan kuuluu suunnitelmallisen ja ympärivuotisen Vauhtia! Taitoa! Kanttia! -

valmennuslinjan mukaisen urheilutoiminnan lisäksi kansainvälisen vaatimustason mukaiset olosuhteet ja 

valmennusosaamisen resurssit. Lisäksi riittävät toimintaedellytykset takaava talous ja edistynyt seuran 

johtaminen ovat olennaisessa roolissa.  

 

 

 

 

• Talous

• Olosuhteet

• Johtaminen

• Hallinto

• Markkinointi ja viestintä

• Voimavarat

• Yhteisöllisyys

• Kansainvälinen vaatimustaso

• Urheilijan polku

• Valmennuskäytännöt

• Valmennuksen tukitoimet

Urheilutoiminta Ihmiset

Aineelliset 
resurssit

Johtaminen ja 
hallinto
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Prosessi tähtiseura laatumerkin myöntämiseksi 
 

Suunnistusliitto kutsuu tai hakee seuroja mukaan auditointiprosessiin tavoittelemaan suunnistuksen 

huippu-urheilun laatumerkkiä. Seuraava hakuaika on vuoden 2022 alussa. Auditointiprosessiin valituksi 

tuleminen edellyttää seuralta peruskriteerien täyttämistä. Auditoinnin ajankohta sovitaan yhteistyössä 

lajiliiton kanssa. Auditointi voidaan tehdä myös seurojen yhteisauditointina. Auditoijia on vähintään kaksi 

henkilöä.  

Auditoinnin valmistelut 

Laatumerkkiä tavoittelevan seuran oman toiminnan arviointi tehdään Tähtiseura-verkkopalveluun. Arviointi 

toteutetaan valmennustiimin ja johtokunnan yhteistyönä (esim. valmennuspäällikkö/-vastaava, 

nuorisopäällikkö/-vastaava, valmentajia, puheenjohtaja, johtokunnan jäseniä) seuran tärkeimmät 

sidosryhmät tiedonkeruussa huomioiden. Vastausten tulee kuvata arvioijien yhteistä näkemystä, ei yhden 

henkilön näkemystä. Arviointi ja siihen liittyvät liitedokumentit viedään verkkopalveluun viimeistään 2 

viikkoa ennen sovittua auditointia. 

Liitedokumentit: 

• Seuran huippu-urheilusuunnitelma mukaan lukien kuvaus peruskriteerien toteutumisesta 

• Seuran strategia 

• Seuran viimeisin toimintasuunnitelma ja -kertomus sisältäen tilinpäätöksen ja budjetin 

• Seuran toimintakäsikirja sisältäen valmennuksen toimintaperiaatteet 

• Seuran suunnistajan polku ja valmennusjärjestelmän kuvaus eri ryhmissä 

• Seuran viimeisin valmennuksen vuosisuunnitelma ja viikkoharjoitusrunko 

• Lista seuran valmentajista ja heidän koulutustasostansa 

• Seuran jäsenistön ja urheilijoiden palautekyselyjen tulokset 

 

Osallistujat 

Seura kutsuu seuran edustajat auditointiin (vähintään 4–7 seuratoimijaa). Kutsuttavia ovat seuran 

puheenjohtaja, valmennuspäällikkö/-vastaava, nuorisopäällikkö/-vastaava, valmentajat, ohjaajat, 

johtokunnan jäsenet ja urheilijat. Seura lähettää viikkoa ennen auditointitilaisuutta tiedot osallistujista. 

Auditointi peruuntuu, mikäli seurasta ei ole vaadittua henkilömäärää paikalla. 

Auditointitilaisuus 

Auditointikeskustelulle varataan aikaa 4 tuntia ja valmennustilanteen seuraamiselle 2 tuntia. Seura varaa 

kokoustilat ja tarjoilut auditointia varten.   

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 luokittelulla ”riittävästi” 

Tähtitunnuksen saamiseksi. 

Auditoinnin jälkeen 

Auditoinnin jälkeen seura saa yhteenvedon auditoinnista. Uuden Tähtiseuran kanssa sovitaan Tähtiseura-

laatumerkin tilaamisesta ja luovutustilaisuudesta. 
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Suunnistuksen huippu-urheilun peruskriteerit ja laatutekijät 
 

Peruskriteerit 
 

Peruskriteerit kuvaavat seuran kansainvälisen menestyksen tasoa aikuisten ja/tai nuorten sarjoissa sekä 
seuran sitoutumista huippu-urheilutoimintansa kehittämiseen. Lisäksi huippu-urheilun Tähtiseuran tulee 
olla lasten ja nuorten urheilun Tähtiseura. 

 

1.  Menestys 

1.1 Seuran urheilijoita kuuluu Huippu-urheiluyksikön (HUY) tukiurheilijoihin ja/tai Suunnistusliiton 

valmennusryhmiin. 

1.2 Seuran suomalaiset urheilijat ovat menestyneet SM-kilpailuissa eri ikäluokissa vuosina 2019–2021 

  - mitalit ja plaketit aikuisten sarjoissa 

  - mitalit ja plaketit nuorten sarjoissa 

1.3 Seuran suomalaiset urheilijat ovat edustaneet ja/tai menestyneet kansainvälisissä arvokilpailuissa eri 

ikäluokissa vuosina 2019–2021. 

  - MM, EM, MC 

  - nuorten MM, 18-v. EM, 16-v. EM 

    

2. Huippu-urheilun kehittämiseen sitoutuminen 

2.1 Seura on strategisesti sitoutunut huippu-urheilun kehittämiseen (kirjaus, jatkuvuuden varmistaminen). 

2.2 Seuran arkiharjoitteluympäristö on rakennettu laadukkaaksi (mm. ajantasaiset laadukkaat kartat, 

harjoitusolosuhteet ympärivuotisesti) ja seurassa on laadukasta kansainväliselle huipulle tähtäävää 

toimintaa vähintään nuorissa. 

2.3 Yhteistyötä ja roolitusta on vahvistettu muiden huippu-urheilusta vastaavien toimijoiden (mm. muut 

huippu-urheiluseurat, urheiluakatemia) kesken sekä urheilun ulkopuolelta tulevien toimijoiden kanssa. 

Alueellisen yhteistyötä edistetään muiden seurojen kanssa. 

2.4 Seura on lasten ja nuorten urheilun Tähtiseura. 
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Laatutekijät 
 

Laatutekijät kuvaavat suomalaisen huippusuunnistuksen arkivalmennuksen laatua sekä seuratoimintaa, 

joka mahdollistaa kansainvälisten menetystavoitteiden toteutumisen.  Laatutekijät on päivitetty 20.6.2021 

ja vahvistettu 3 vuodeksi (2021–2023).  

Laatutekijät on määritelty yhteistyössä Olympiakomitean, Suunnistusliiton valmennusjohdon ja 

huippusuunnistusryhmän kesken. Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseurat (Espoon Suunta, Helsingin 

Suunnistajat ja Tampereen Pyrintö) ja kolme muuta huippusuunnistusseuraa on edustettuna 

huippusuunnistusryhmässä. 

Kaikille osa-alueille (lasten ja nuorten liikunta, aikuisliikunta, huippu-urheilu) yhteiset laatutekijät on 

kuvattu alla sinisellä fontilla ja huippu-urheiluseuratoiminnan lajikohtaiset laatutekijät mustalla fontilla. 

 

1. URHEILUTOIMINTA 

1.1. Kansainvälinen vaatimustaso 

• Seura dokumentoi systemaattisesti ja tietoturvallisuuden huomioiden aikuisten ja nuorten 

kilpailutuloksia (kv- ja SM-menestys; liiton valmennusryhmissä, urheiluakatemioissa, 

urheiluoppilaitoksissa ja yläkoulutoiminnassa mukana olevien urheilijoiden määrä). 

• Seura osallistuu liiton valmennuksen linjaamiseen. Seuran valmentajat kehittävät 

valmennusosaamistaan, minkä myötä mm. suunnistuksen kansainvälinen vaatimustaso ja Vauhtia–

Taitoa–Kanttia! -linjaukset näkyvät seuran omassa valmennuslinjauksessa ja 

valmennustoiminnassa. 

• Seuran johto ymmärtää kansainvälisen vaatimustason ja tukee valmennusta tavoitteellisessa 

toiminnassaan. 

1.2. Urheilijan polku 

• Urheilijan/harrastajanpolku on kuvattu seurassa. Kirjatussa dokumentissa näkyy mm., mitä 

tarjontaa seurassa on eri ikäisille ja miten siirtyä ryhmästä toiseen tavoitteen ja iän mukaan. 

Seuralla on ymmärrystä, mistä harrastajat/urheilijat seuraan tulevat, miten he siellä pysyvät ja 

mihin liikkujia tarvittaessa voi ohjata eteenpäin, jos omassa seurassa ei ole sopivaa tarjontaa. 

• Seuran oma suunnistajan polku on linjassa liiton Vauhtia–Taitoa–Kanttia! -linjauksen ja 
huippusuunnistuksen lajianalyysin kanssa. Huipulle tähtäävillä ja harrastajilla on omat polut, jotka 
eriytyvät joiltain osin valintavaiheessa. 
 

• Suunnistajan polusta käydään seuran sisällä säännöllistä keskustelua ja seuran valmentajilla on 

siitä yhteinen näkemys. 

• Seuran suunnistajan polku on jäsenistön tiedossa. Se on kuvattu seuran valmennusjärjestelmän 

kuvauksessa ja nettisivuilla. 

• Seuralla on suunnitelma urheilijoiden kehittämiseen kansalliselta kärkitasolta kansainväliselle 

tasolle. 
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1.3. Valmennuskäytännöt 

• Valmennus-/ohjauslinjaus on kuvattu. Valmennus-/ohjauslinjaus on kuvattu kirjallisessa 

dokumentissa. Tutustukaa valmennuksen ja ohjauksen linjauksesta tehtyyn ohjeistukseen.  

• Seuralla on valmennusjärjestelmän kuvaus (ml. valmennuslinjaus ja suunnistajan polku) ja 

strategiaan pohjautuva huippu-urheilu-/menestyssuunnitelma, joita arvioidaan ja päivitetään 

säännöllisesti. Valmennusta toteutetaan suunnitelmallisesti näiden dokumenttien pohjalta. 

• Seuran valmennuksen eettiset linjaukset on kirjattu valmennusjärjestelmän kuvauksen. Ne 

toteutuvat seuran harjoituksissa, edistävät puhdasta urheilua ja ovat linjassa urheiluyhteisön Reilun 

pelin ihanteet ja tavoitteet -dokumentin sekä urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman 2020–2024 

kanssa. 

• Seuralla on toimintamalli lahjakkuuksien tunnistamiseen ja lahjakkuuspotentiaalin vahvistamiseen. 

• Valmennustoiminta on suunnitelmallista, laadukasta, kokonaisvaltaista ja yksilöllistä. Siinä 

huomioidaan huipulle tähtäävien urheilijoiden tavoitteet ja kansainvälisen suunnistuksen 

vaatimustaso. Seuravalmentajat tiedostavat huipulle tähtäävien urheilijoiden henkilökohtaiset 

kehittymis- ja menestystavoitteet niin pitkällä kuin keskipitkällä aikavälillä. Seuran urheilijat 

osallistetaan seuran joukkuekohtaisten tavoitteiden laatimiseen. 

• Seuran valmentajat omalta osaltaan varmistavat, että valmennusprosessi on kokonaisvaltainen ja 

koordinoitu eri tahojen kanssa (henkilökohtainen valmentaja, seuravalmentaja, urheiluakatemia-

/urheiluoppilaitosvalmentaja, liiton valmentaja jne.) toteutuu. Seuralla on yhteisesti sovittu ja 

viestitty toimintamalli seuravalmentajien, urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien ja 

vanhempien väliseen yhteistyöhön ja vuoropuheluun. 

• Seuralla on tarkoituksenmukaisia käytäntöjä valmennusyhteistyöhön muiden (huippu)seurojen, 

paikallisen urheiluakatemian, liiton ja muiden mahdollisten kumppanien kanssa. Seuran 

kärkiurheilijoiden valmennuksessa tehdään yhteistyötä erityisesti Suunnistusliiton ja 

urheiluakatemian kanssa. 

• Seuran huipulle tähtäävien urheilijoiden harjoittelun ja kokonaiskuormituksen sekä 

kokonaisvaltaisen kehittymisen seurantaan on luotu toimintatapa ja määritelty vastuut eri tahojen 

kanssa. Seuralla on mm. säännölliset fyysisten ominaisuuksien testit, joissa seurataan urheilijan 

kehittymistä Vauhtia–Taitoa–Kanttia! -tavoitetasojen suhteen. 

1.4. Valmennuksen asiantuntijatoiminta 

• Seuran valmentajilla on ymmärrys siitä, miten valmennuksen tukitoimia käytetään urheilijoiden 

tarpeiden mukaan osana valmentautumista suunnistajan polun eri vaiheissa (mm. urheilijan 

suorituskykyä edistävä terveys, terveystarkastukset ja terveydenhuollon verkoston toiminta). 

• Seuralla on käytäntöjä valmennustiimien (yksi tai useampi valmentaja ja asiantuntijat) 

muodostamiseen ja tiimien toimintaan. Tiimien toiminta on valmentajajohtoista ja 

asiantuntijatoiminta on osa suunnitelmallista valmennusprosessia ja päivittäisvalmennusta. 

o Kasvuikäisten asiantuntijatoiminta: Seura lisää urheilijoiden, valmentajien ja vanhempien 

ymmärrystä kasvuikäisen kokonaiskuormituksen seurannasta. 

o Nuorten aikuisten asiantuntijatoiminta: esim. lihashuolto/fysioterapia, ravinto, 

terveydenhuolto, psyykkinen valmennus, managerointi (managerointi = seuralla 
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toimintamalli, millä urheilijaa autetaan ja osaamista kehitetään yhteistyökumppanien ja 

rahoituksen saamiseksi). 

o Aikuisten asiantuntijatoiminta: esim. lihashuolto/fysioterapia, ravinto, terveydenhuolto, 

psyykkinen valmennus, managerointi. 

• Seura varmistaa, että huipulle tähtäävillä urheilijoilla on mentori/keskustelukumppani, jonka 

kanssa heillä on mahdollisuus keskustella elämänhallintaansa liittyvistä asioista. Mentori voi olla 

henkilökohtainen valmentaja, seuran valmentaja, muu valmennuksen/urheilun asiantuntija tai 

paikallisen urheiluakatemian valmentaja/asiantuntija. 

2. IHMISET 

2.1. Voimavarat 

• Seurassa tunnistetaan erilaisten toimijoiden tarve, roolit ja vastuunjako. Seurassa on arvioitu, 

millaisiin tehtäviin tarvitaan henkilöitä nyt ja lähitulevaisuudessa, miten tehtävien jakaminen 

heidän kesken toimii ja onko tehtävien kuormittavuus sopiva. 

• Seurassa on toimintatapa, miten uusia toimijoita löydetään riittävästi eri rooleihin. Seurassa 

kysytään jäsenistön kiinnostusta toimia eri tehtävissä sekä halukkuutta antaa omaa osaamistaan 

seuran käyttöön. Seura pyrkii rekrytoimaan uusia toimijoita myös seuran ulkopuolelta. 

• Seurassa on toimintatapa, miten uudet toimijat perehdytetään toimintaan. Miten seurassa 

perehdytetään toimijat uuteen tehtävään ja kenen vastuulla perehdytys on? Seura varmistaa 

vastuuhenkilöiden tietämyksen seuran toiminnasta. 

• Seuralla on nimetty henkilö (esim. valmennuspäällikkö), joka edistää ja seuraa valmennuksen 

laadun kehittämistä Tähtiseuran laatutekijöihin peilaten. 

• Seurassa on valmennuksen kehittämisen työryhmä, valmentajatiimi tai muu systemaattinen 

kehittämisen tapa, jonka kautta valmentajat osallistuvat seuran toiminnan kehittämiseen ja sen 

arviointiin. 

• Seuralla on vähintään yksi päätoiminen valmennuspäällikkö tai valmentaja sekä tavoitteisiin 

nähden riittävä valmentajaresurssi. Päätoimisella tarkoitetaan tässä yhteydessä vähintään 50 % 

työsuhteessa olevaa henkilöä. Seura tukee valmennuksen kehittämistä ammattimaiseksi. 

• Seuran valmentajien roolit ja tehtävänkuvat ovat kuvattu ja kirjattu. Valmentajien yhteisöllä on 

yhdessä sovitut käytännöt työn tavoitteiden muodostamiseen, niistä keskusteluun ja niiden 

seurantaan. Tavoitteet ovat linjassa seuran strategisten ja operatiivisten tavoitteiden kanssa. 

• Valmentajille on tarjolla tukea käytännön valmennukseen liittyvään työhön ja valmentajien 

työhyvinvoinnista huolehditaan. 

• Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisensa 

kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tuetaan. Onko seuralla olemassa rekisteri seuran 

ohjaajista ja valmentajista ja heidän koulutustasostaan? Miten seurassa varmistetaan ohjaajien, 

valmentajien ja muiden toimijoiden osaamisen kehittyminen? Suositellaan, että kaikissa ryhmissä 

on vähintään yksi ensiaputaitoinen. Suositellaan, että lasten ryhmissä on paikalla yksi täysi-ikäinen 

ohjaaja/10 lasta tai muu täysi-ikäinen henkilö. 
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•  Seurassa kiitetään ja palkitaan toimijoita. Millainen kiittämiskulttuuri seurassa on ja miten 

toimijoita palkitaan? 

• Seuralla on kokonaiskäsitys seuran valmentajien osaamisen tasosta ja koulutussuunnitelma 

valmentajien osaamisen kehittämisestä. Seuralla on valmentajarekisteri, joka sisältää ajantasaisen 

dokumentoinnin valmentajien osaamisen tasosta. Päätoimisilla valmentajilla on ammatillinen 

valmentajakoulutus tai suunnitelma sen saavuttamiseen. 

• Seuralla on osaamisen kehittämisen vastuuhenkilö, joka ohjaa potentiaalisia valmentajia 

koulutuksiin ja osaamisen kehittämisen toimintoihin koulutussuunnitelman mukaisesti. Seura 

osallistuu koulutuksen kustannuksien kattamiseen. 

• Seuran jokaisessa valmennusryhmässä on kouluttautunut vastuuvalmentaja, jolla on kokemusta ja 

osaamista kyseisen ikäluokan valmennuksesta. Vastuuvalmentaja varmistaa osaamisen siirtymisen 

uusille valmentajille. 

• Valmentajien osaamiselle on asetettu tavoitetasot. Valmentajat arvioivat omaa osaamistaan sekä 

itse että yhdessä valmennuksesta vastaavan henkilön kanssa vuosittain. Seuran valmentajilla on 

suunnitelma oman osaamisen kehittämisestä. Valmentajat saavat palautetta työstään. 

• Seura toteuttaa valmentajien jatkuvaa kehittymistä tukevia prosesseja (esim. järjestää valmentajille 

sisäisiä valmennusiltoja, keskustelutilaisuuksia, vertaisoppimisen malleja, ketteriä viestintäkanavia 

tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä lajirajat ylittävää yhteistyötä). Seurassa on toimintatapoja, 

jotka tukevat seuran valmentajien kansainvälisen vaatimustason ymmärrystä.  

2.2. Yhteisöllisyys 

•  Seura panostaa yhteisöllisyyteen ja tekee itseään tutuksi jäsenilleen. Miten seurassa 

mahdollistetaan yhteisöön kuulumisen kokemus jokaiselle mukana olevalle esim. kohtaamisten ja 

tapahtumien kautta? Millainen ilmapiiri seurassa on osallistujien mielestä? Mitä positiivisen 

ilmapiirin kehittämiseksi tehdään seurassa? 

• Seura tarjoaa harrastajille mahdollisuutta osallistua monipuolisesti seuran toimintaan. Miten 

seura mahdollistaa osallistumisen seuran toimintaan toimijana, kannustajana, vaikuttajana sekä 

antaa mahdollisuuden jakaa ja kehittää osaamistaan?  

• Seuralla on toimintamalli (turvallisen urheilun pelisäännöt), joka ennaltaehkäisee epäasiallista 

käytöstä. Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta 

epäasialliselta käytökseltä. Seuran toimintamalli epäasialliseen käyttäytymiseen on selkeä ja 

asioiden käsittelyyn on nimetty yhdyshenkilö. Seuralla on/voi olla käytössä puolueeton 

sopimusmenettelymalli ja seura osallistuu pyydettäessä sovittelukeskusteluun. 

• Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan yhdenvertaisesti aikuisten kanssa. Miten nuorten 

ajatuksia otetaan huomioon seuran toiminnassa ja millaisia mahdollisuuksia nuorilla on vaikuttaa 

toimintaan? 

• Seuralla on tunnistettava identiteetti, josta seura on ylpeä. Miten seura on rakentanut omaa 

identiteettiään ja seurakulttuuria. 
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3.  JOHTAMINEN JA HALLINTO 

3.1. Johtaminen 

 

• Seuran arvot on määritelty. Arvot on määritelty ja ne ohjaavat toimintaa ja ne ovat kaikkien 

luettavissa seuran nettisivuilta. 

• Seuralla on visio ja toimintasuunnitelma. Seuralla on voimassa oleva visio, joka ohjaa seuran 

toimintaa ja se on luettavissa seuran nettisivuilta. Vision toteutumiselle voi määrittää myös 

tavoiteajan. Seuran perustehtävä on selkeä. Seuralla on kirjallinen toimintasuunnitelma. 

• Seuralla on strategia ja toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi. Huippusuunnistuksen 

pitkän aikavälin kehittämistavoitteet on kirjattu strategiaan ja strategiamittareita seurataan 

säännöllisesti. Seura on laatinut strategian kuulleen tärkeimpiä sidosryhmiään.  

• Seuralla on johtamisjärjestelmä ohjaamassa hallintoa ja seuran toimintakykyä. Johtamisjärjestelmä 

sisältää huippusuunnistustoiminnan. 

• Seuralla on päätoiminen toiminnanjohtaja tai vastaava operatiivinen johtaja. Operatiivisen johtajan 

toimenkuva ja vastuut on kirjattu. Ne tukevat seuran strategiaa, visiota ja toimintasuunnitelmaa. 

Operatiivisella johtajalla on riittävät resurssit käytettävissä suhteessa tavoitteisiin ja toiminnan 

laajuuteen. Operatiivisen johdon osaamisen vaatimukset ymmärretään ja osaamisen kehittymistä 

tuetaan. 

• Seuralla on toimintatapa seuran sisäiseen yhteistyöhön seuran yleisjohdon ja valmennusjohdon 

sekä valmentajien välillä. Seuran johto varmistaa riittävät resurssit huippusuunnistuksen 

toteuttamiseen mm. siten, että valmentajat ehtivät keskittyä riittävästi valmentamiseen. 

• Seura tunnistaa paikallisen toimintaympäristön, oman roolinsa kunnassa ja mahdollisuudet 

toiminnan tarjoajana eri kohderyhmille. Seura on tarkastellut omia mahdollisuuksiaan oman 

alueensa liikuttajana sekä toimijana ja tehnyt päätöksen, mille kohderyhmille seura haluaa tarjota 

toimintaa. 

• Seurassa tiedostetaan Suunnistusliiton strategia, lajin yhteiset tavoitteet sekä seuran oma rooli 

lajinsa toimijana ja toiminnan edistäjänä. Seurassa on määritelty liiton ja seuran välisen yhteistyön 

pääperiaatteet ja tavoitteet. Seuralla on toimivat ja aktiiviset suhteet Suunnistusliittoon. 

• Seura noudattaa Reilun pelin periaatteita: 1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja 

urheiluun, 2.Vastuu kasvatuksesta, 3. Terveyden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 4. 

Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus, 5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen 

pyrkiminen. 

• Seura on avoin ja edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua varallisuudesta, etnisestä 

alkuperästä, sukupuolesta, vammasta tai muusta yksilöön liittyvästä syystä riippumatta ja toimii 

syrjinnän ehkäisemiseksi. Miten seura toimii uusien harrastajien suhteen (esim. vammainen 

harrastaja/ maahanmuuttaja/ vähävarainen harrastaja)? Miten varmistetaan, että seurassa ei 

ketään syrjitä ja kaikkia kohdellaan tasavertaisesti? 

• Seuraa kehitetään keräämällä säännöllistä palautetta toimintaan osallistuvilta. Tässä voidaan 

hyödyntää mm. oman seuran analyysia/ seurassa toimijoiden kyselyä sekä tutustua muiden 

palautekyselyjen tuloksiin (esim. vanhemmat, aikuiset harrastajat, lapset, nuoret, ...). Seuran 

hallitus on käsitellyt palautekyselyjen tulokset ja hyödyntää niitä toiminnan kehittämisessä. 

• Seuran johto arvioi omaa toimintaansa säännöllisesti. Hallitus arvioi omaa toimintaa 

säännöllisesti ja asioiden käsittelyyn on nimetty yhdyshenkilö. Tässä voidaan hyödyntää esim. 

seuran hallituksen itsearviointilomaketta. 

• Seura tekee yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa. Seura on pohtinut oman verkostonsa laajuutta, 

laatua ja omaa aktiivisuutta eri tahojen kanssa (esim. koulut, urheiluakatemia, kunta, yritykset, 

muut seurat ja järjestöt). 
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• Seura tunnistaa toimintaympäristön muutoksia sekä uudistaa toimintaansa vastaamaan niihin 

nyt ja tulevaisuudessa. Seura tunnistaa esim. hallinnon ja seura-arjen digitaaliset mahdollisuudet. 

Seura voi katsoa Seuratoiminnan tulevaisuus -videon ja hyödyntää siihen liittyvää työkirjaa. 

• Seura on tunnistanut keskeiset sidosryhmänsä ja sillä on suunnitelma sidosryhmien kanssa 

tehtävään yhteistyöhön. 

• Seura on aktiivisesti yhteydessä alueen maanomistajiin sekä metsästäjiin ja heidän kanssaan on 

sovittu toimintamallit harjoitusten ja kilpailuiden järjestämiseksi. Kilpailuiden järjestämisestä 

sovitaan maanomistajien ja metsästäjien kanssa ennen päätöstä kilpailuiden järjestämisestä. 

• Seuralla on toimivat ja aktiiviset suhteet yhteistyökumppaneihin ja mediaan. Seuralla on 

toimintamalli tai suunnitelma yritysyhteistyön kehittämiseen. 

• Seurassa kannustetaan jatkuvaan parantamiseen ja innovointiin toiminnan eri osa-alueilla sekä 

tarvittavaan uudistumiseen. Kehittämistyön merkitys ymmärretään ja siihen on varattu tarpeen 

mukaiset resurssit. 

• Urheilijan ääni kuuluu seuran valmennustoiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Seurassa on 

toimintamalli, jossa pidetään huoli, että kaikki ryhmät ikään ja sukupuoleen katsomatta tulevat 

kuulluiksi, pystyvät vaikuttamaan ja saavat kokea olevansa tasapuolisesti osa yhteisöä. 

 

3.2. Hallinto 

 

• Seuralla on ajantasaiset ja tarkoituksen mukaiset säännöt. Seuran säännöt on tarkistettu 

säännöllisin väliajoin ja mm. oikeat nimenkirjoittajien tiedot ovat PRH:n rekisterissä. Seuran 

säännöt ovat vastuullisuus- ja kurinpitonäkökulmasta ajan tasalla. Seuran jäsenluokat on kirjattu 

yhdistyslain mukaan. 

• Seuralla on toimintakäsikirja. Toimintakäsikirjaan on kirjattu seuran toimintaperiaatteet, 

toimintatavat ja tarvittavat ohjeet sekä vastuuhenkilöiden roolit. Toimintakäsikirjan löytyy seuran 

nettisivuilta. 

• Seuralla on kirjattuna organisaatiokaavio sekä päivittyvät tehtävänkuvat ja vastuualueet, jotka 

ovat selkeästi näkyvillä seuran jäsenistölle.   

• Seura noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti ja 

tietoturvallisuus huomioiden. Seura tiedottaa jäsenistölleen aktiivisesti hallitustyöskentelystä ja 

keskeisistä seuraa ja seuralaisia koskevista asioista. 

• Seuran toiminnasta on vuosikello. Seuran toiminnan aikatauluista kerrotaan vuosikellossa, joka 

löytyy nettisivuilta. 

• Seurassa on kirjallisesti määritelty eri vastuuhenkilöiden ja toimielinten toimenkuvat ja vastuut. 

Eri henkilöiden vastuut on hyvä kirjata seuran nettisivuille. 

• Seura on hyvä työnantaja. Työsopimus on allekirjoitettu, työntekijälle on määritelty työnkuva, 

työajanseuranta on kunnossa, palkanmaksu toimii ajallaan ja työterveydenhoito on järjestetty. 

• Seura on selkeästi osoittanut työntekijöille yhden esimiehen. Esimies on säännöllisesti 

työntekijöiden tavoitettavissa. Esimies käy säännöllisesti tavoite- ja kehityskeskustelut 

työntekijöiden kanssa ja keskustelee mm. työnkuvasta, kauden tavoitteista ja tavoitteiden 

toteutumisesta sekä jaksamisesta. 

• Seuran työntekijät perehdytetään työhön ja heillä on kirjalliset työsopimukset. Seura noudattaa 

työnantajan lakiin sidottuja velvollisuuksia. Työntekijällä on selkeästi määritelty työnkuva, joka on 

jäsenistön tiedossa. 

• Seura huolehtii, että työntekijöillä on toimivat ja tarkoituksenmukaiset työskentelyolosuhteet ja -

välineet. 

• Seuralla on toimintamalleja vapaaehtoistyön tekemiseen sekä sen jatkuvuuden turvaamiseen ja 

tukemiseen (esim. ohjeet, tehtävien kuvaukset, tukihenkilöt, perehdyttäminen, palkkiot ja 

korvaukset jne.). 
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• Seuralla on pitkäjänteinen suunnitelma tarvittavien seuratyöntekijöiden rekrytointiin ja 

työsuhteiden säilymiseen.   

• Seuran viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa. 

Voidaan todeta viimeisin yhdistyksen kokouksen päivämäärä, jossa nämä on hyväksytty. 

 

3.3. Markkinointi ja viestintä 

 

• Seuralla on markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat (esim. osana strategiaa ja vuosikelloa), joissa on 

otettu huomioon seuran arvot ja eettiset linjaukset. 

• Seuran viestinnässä käytetään kohderyhmälle sopivia viestintäkanavia. Viestinnässä käytettävät 

kanavat on valittu kohderyhmien mukaan ja ne voivat vaihdella esim. ikäryhmittäin ja 

harrasteryhmittäin. 

• Viestintä on läpinäkyvää, ajantasaista, innostavaa ja vuorovaikutteista. Viestintä kannustaa 

kahdensuuntaiseen vuorovaikutukseen, tieto on avointa ja se on päivitetty. 

• Viestinnän roolit ovat selvät. Seurassa on selvää, kuka vastaa ulkoisesta viestinnästä, kuka 

sisäisestä viestinnästä, kuka joukkueiden/ryhmien viestinnästä, kuka päivittää nettisivuja. Jos 

tarvitaan kriisiviestintää, kuka silloin viestii asioista? 

• Seuralla on toimivat nettisivut. Löytyykö nettisivuilta seuran yhteystiedot, miten toimintaan pääsee 

helposti mukaan, toimintaperiaatteet, maksut yms.? Onko nettisivujen toimivuutta arvioitu, 

ollaanko niihin tyytyväisiä? Nettisivuilta löytyy Tähtiseuratunnus ja kuvaus, mitä Tähtiseuratoiminta 

tarkoittaa. 

• Seuralla on pelisäännöt sosiaalisessa mediassa toimimiseen ja seura on linjannut oman roolinsa 

sosiaalisessa mediassa. 

• Seura markkinoi aktiivisesti toimintaansa haluamilleen kohderyhmille. Millaisia 

markkinointikeinoja seura käyttää tavoittaakseen halutut kohderyhmät? Kenelle, mitä, miten? 

Miten viestitään uusille kohderyhmille ja jo mukana oleville harrastajille? 

• Seura kehittää toimintaansa laadukkaammaksi, houkuttelevammaksi kasvattaakseen lasten ja 

nuorten harrastajamääriä. Seuralla on näkyvyyttä omassa paikallisympäristössään. Paikalliset 

ihmiset tunnistavat seuran ja seuran huippu-urheilijoita. 

• Seura edistää ja osallistuu omalta osaltaan yhteisvastuun luomiseen osallistumalla 

yhteiskunnalliseen toimintaan esim. paikallisten tapahtumien järjestämiseen. 

 

4.  AINEELLISET RESURSSIT 

4.1. Talous 

 

• Seuralla on talousohjesääntö. Talousohjesäännössä määritellään eri hallintoelinten ja 

toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut yhdistyksen taloudenhoidossa. 

• Seuran talous on hyvin hoidettu. Seuralla on käytössä nykyaikaiset taloushallinnon välineet, seuran 

rahaliikenne on ajan tasalla (laskut, verot, budjetointi, tilinpäätös, ...) ja seuran tulot ja menot ovat 

tasapainossa. Seuran varallisuus ja velat ovat tasapainossa ja seura on varautunut riskeihin. 

• Seuran talous on tasapainossa suhteessa toiminnan tavoitteisiin. Mistä kuluja syntyy, mistä tuotot 

tulevat ja miten näitä tulee muuttaa tavoitteiden suunnassa? Talous on ennustettavaa. 

• Seura on määrittänyt toimintaansa sopivat varainhankinnan muodot.  Esim. jäsenmaksut, 

sponsorointituotot, rahankeräys, kaupallinen toiminta, julkinen/kunnallinen rahoitus. 

Varainhankinnan vastuut ja roolit on sovittu. 
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• Seura noudattaa maltillisuutta osallistujien kustannuksissa. Seura pyrkii hillitsemään 

kustannuksia. Seuralla on toimintatapa vähävaraisten tukemiseen. 

• Seura toimii järkevästi talouden ja ympäristön näkökulmasta. Seura järjestää kimppakyytejä, 

välineiden kierrätystä ja muita toimia resurssien fiksuun hyödyntämiseen. Seura ottaa hankinnoissa 

ja tapahtumien järjestämisessä huomioon ympäristönäkökulmat. 

• Strategiaan liittyvässä pitkän aikavälin taloussuunnitelmassa sekä vuosittaisessa toimintabudjetissa 

huippu-urheilu on huomioitu läpinäkyvästi.       

• Seurassa tunnistetaan ja ymmärretään suunnistajan polun resurssitarpeet. 

• Seuran talouden kehittäminen tukee suunnistajan polkua nuoruudesta huipputasolle. Seuralla on 

huippusuunnistukseen liittyvä tukijärjestelmä, jonka avulla osallistumisen ja kehittymisen esteitä 

voidaan poistaa. Tukijärjestelmä on dokumentoitu ja viestitty selkeästi ja siinä on linjattu 

suunnistajan polun eri vaiheissa olevien urheilijoiden mahdollisista suorista tuista, kausimaksuista 

ja omavastuista (valmennus, tukitoimet ym.). 

• Urheilijoiden tukemisesta käydään seuran ja liiton välillä keskustelua, ja tukea pyritään 

suuntaamaan toisensa päätökset ja toimenpiteet tunnistaen. Seura informoi urheilijoita näiden 

saamasta suorasta ja/tai välillisestä seuran tuesta. 

• Seuran toimintaan liittyvät maksut ovat oikeudenmukaisia ja läpinäkyviä. Periaatteet on 

dokumentoitu ja viestitty seuran jäsenille. 

 

4.2. Olosuhteet 

 

• Seuralla on tarkoituksenmukaiset olosuhteet omiin mahdollisuuksiin ja tavoitteisiin nähden. 

• Seuralla on tarkoituksenmukaiset välineet tavoitteisiin nähden. 

• Seura varmistaa omalta osaltaan, että olemassa olevia tiloja ja välineitä käytetään parhaalla 

mahdollisella tavalla. Mm. tilojen ja välineiden käytön optimointi ja joustavuus niiden käytössä. 

Proaktiivisuus esim. liikuntatilojen hankkimiseen ja käyttöön liittyen. 

• Seura on aloitteellinen olosuhteiden kehittämistyössä ja toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden 

olosuhteista vastaavien tahojen kanssa. Seura tuntee kunnan liikuntapaikkasuunnitelman ja on 

tarvittaessa mukana suunnittelussa ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon. 

• Seuran tilat ja välineet ovat turvalliset. Seurassa on käyty läpi tiloihin ja välineisiin liittyvät 

turvallisuusasiat ja turvallisuusohjeet. 

• Seuran strategia sisältää tarvittavat suunnitelmat olosuhteiden kehittämiseen huippusuunnistuksen 

näkökulmasta. 

• Seuralla on säännöllisesti päivittyvä maastonkäyttö- ja kartoitussuunnitelma, joka tukee 

suunnistajan polun eri ikävaiheiden laadukasta harjoitus- ja kilpailutoimintaa, huipputason 

vaatimuksia ja kansainvälisiin arvokilpailuihin valmentautumista. Seura pyrkii tarvittaessa 

tarjoamaan urheilijoille seurayhteistyöllä em. kriteerejä vastaavia olosuhteita. 

• Seura järjestää taitoharjoittelumahdollisuuksia erilaisissa maastotyypeissä ja tulevia arvokilpailuja 

vastaavissa maastoissa. Harjoitukset sisältävät eri kilpailumuotoja tukevia harjoituksia 

(S/SR/SKnockout/M/L/R). Harjoituksissa huomioidaan myös kv. rataprofiilit, mittakaava jne. 

• Seura mahdollistaa urheilijoiden harjoittelun huippusuunnistuksen edellyttämissä olosuhteissa 

kaikkina vuodenaikoina (esim. salit, sisähallit, ulkomaan leirit jne.). 


