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TÄHTISEURA-OHJELMA

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen 
seurojen 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 myös kehittyä huippu-urheilijaksi asti.
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LÄHES 600 TÄHTISEURAA!

SEUROJEN MÄÄRÄT 
Yhteensä 562 Tähtiseuraa 45 eri lajista

670 Tähtimerkkiä

Tähtimerkkien määrät osa-alueittain:
Lapset ja nuoret: 546 seuraa – 44 eri lajia

Aikuiset: 106 seuraa – 18 eri lajia

Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 eri lajia
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HYÖDYT SEURALLE



Hyödyt seuralle
Vahva brändi

Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan  ja vahvistaa seuran omaa 
brändiä/imagoa.
Vastuullista toimintaa ja laadukasta ohjausta ja valmennusta.

Hyvät työkalut / Kehittämistä auttavat ja ohjaavat työkalut

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

Helpottaa toiminnan kehittämistä 

Ohjaa seuraa tarkastelemaan toimintaa eri osa-alueiden laatutekijöiden avulla sekä tunnistamaan 
seuran yksilölliset vahvuudet.

Kannustaa jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja tukee seuran menestystä nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteisöstä voimaa

Seura saa tukea ja kannustusta seuran kehittämiseen lajiliitolta, aluejärjestöltä ja Olympiakomitealta.

Tähtiseurat muodostavat verkoston, joka mahdollistaa muiden seurojen kohtaamiset ja toisilta 
oppimisen.

14.4.2021 6



MITEN KEHITTÄMINEN 
ETENEE?
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Miten kehittäminen etenee?



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

- Kehittyy jatkuvasti!

- Seura tekee kehittämistyötä itsenäisesti omassa 
lajikohtaisessa ympäristössään. 
o Oman lajiliiton ja aluejärjestön 

seurakehittäjillä/auditoijalla näkyvyys 
ympäristöön.

- Palvelusta löytyvät tarvittavat kehittämistehtävät ja 
työkalut



Seuran kehityspolun valitseminen

Seura valitsee haluaako se 
kehittää lasten & nuorten vai 
aikuisten seuratoimintaa.
Huippu-urheilun kehittämiseen 
lajiliitto valitsee seurat 
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Tähtiseura-ohjelman neljä osiota ja niiden alateemat
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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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• Palvelusta löytyvät itsearvioinnin 
tehtävät ja työkalut

• Palvelu ohjaa kehittämistä

• Lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjä 
toimii kehittämisen tukena

• Prosessin tuloksena seura saa 
yhteenvedon seuran toiminnasta



Palvelusta löytyy materiaalipankki, joka tarjoaa hyviä 
työkaluja seuralle
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SEURAKEHITTÄJÄT
SEUROJEN 
TUKENA JA APUNA



Lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen seurakehittäjät 
tukevat ja auttavat seuroja kehitystyössä
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AUDITOINTI 
ON SEURAN 
TÄHTIHETKI



AUDITOINTI ON SEURAN TÄHTIHETKI

Kun seura on Tähtiseura-verkkopalvelussa tehnyt laatutekijöiden  
itsearvioinnin, niin seura etenee auditointivaiheeseen
Seuran auditoinnin tekevät lajiliiton/alueen auditoijat, jotka ovat 
perehtyneet seuran itsearviontiin
Auditoinnissa seura pääsee keskustelemaan seuran toiminnasta ja 
kehittämisideoista
Auditoijat pohtivat seuraväen kanssa, mikä seurassa toimii jo nyt hyvin 
ja mitä kannattaisi kehittää
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SEURA VOI SAAVUTTAA
TUNNUSTUKSENA OSA-ALUEKOHTAISEN 
TÄHTIMERKIN



14.4.2021 20



SEUROJEN 
PALAUTTEITA



14.4.2021 22



Kiitos!
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