Tähtiseuraviesti Jääkiekkoliiton Sinettiseuroille

Suomalainen seuratoiminta loistaa tähtiseuroissa
Laatuseurat ovat nyt Tähtiseuroja!
Tähtiseura -ohjelma on uusi seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista
seuratoimintaa. Tähtiseuraohjelma tarjoaa seuroille kehittämisen välineitä lasten ja nuorten urheiluun, aikuisten
toimintaan sekä huippu-urheiluun tähtäävään seuratoimintaan. Laadun tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo,
että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.
Tähtiseuraohjelman sisälle ovat siirtyneet Sinettiseura- ja Voimisteluliiton Priimaseuratoiminta. Mukana ovat myös
Palloliiton ja Salibandyliiton laatuseuraohjelmat sekä Voimistelun Huippu-seurat ja Uimaliiton Huimaseurat.
Tähtiseuraohjelma on jatkossa myös osa Jääkiekkoliiton Leijona-laatuseurajärjestelmää. Jatkossa kaikki
urheilujärjestöjen laatuseurat tunnistaa Tähtiseuratunnuksesta.

Miksi uusi laatuohjelma – Tähtiseurat?
•
•
•

•
•
•

Suomalainen urheiluseuratoiminta on ainutlaatuinen vahvuus kansallisesti ja kansainvälisesti
Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat luoneet laatuohjelman, jonka tarkoituksena on suomalaisen
urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena toimii Tähtimerkki.
Olympiakomitean uudistunut toimintaympäristö mahdollistaa täysin uudenlaisen konseptin,
jolla voidaan entistä paremmin edistää seuratoiminnan kehitystä maanlaajuisesti eri lajeissa
ja kohderyhmissä
Pienessä maassa aktiivisesti yhdessä toimiminen on paras mahdollinen tapa luoda yhteisöllisyyttä, kehittyä,
ja saavuttaa menestystä
Tarkoituksena on luoda alusta, joka mahdollistaa eri asteisen ja jatkuvan kehityksen seuratoiminnassa
Laatuseuraohjelmaa on rakennettu hyvässä yhteistyössä lajiliittojen ja alueiden seurakehittäjien kanssa.

Tähtiseuraohjelman polku
Ohjelmassa on kolme osa-aluetta (lapset & nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu) ja kolme vaihetta, jotka tulevat seuran
kehitystä laatuseuraksi.

1. Innostumme seuran kehittämisestä – seuran on helppo tulla mukaan ohjelmaan, jo kehittämishalusta palkitaan.
2. Tahdomme toimia laadukkaasti - seura kehittää toimintaa laatutekijöiden avulla -kehittyy – auditoidaan
Tähtiseuraksi.

3. Osaamme kehittää seuraa paremmaksi- Seura voi kehittää edelleen toimintaa ja arvioida omaa kehittymistään
itse asetettuihin laajempiin strategisiin tavoitteisiin nähden.
Lisäinfoa Tähtiseuraohjelmasta https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/tahtiseurat-seurojenlaatuohjelma/

Laatuseuran yhteinen tunnus on Tähtimerkki

•

Laatustatuksen saavuttanut seura saa käyttöönsä oman osa-alueen mukaisen tunnuksen. Jos seura on
saavuttanut laatustatuksen kaikista osa-alueista saa se käyttöönsä täyden kolmen värin Tähtimerkin.
Tunnusta tulee käyttää näkyvästi seuran viestinnässä ja nettisivuilla.

•

Seura saa myös käyttöönsä Jättimerkin, jonka seura ripustaa urheilupaikkansa seinälle. (Ohessa
havainnekuva lasten ja nuorten urheilun vihreästä merkistä)

Miten Jääkiekkoliiton seurat pääsevät mukaan uuteen Tähtiseurojen
laatuohjelmaan?
Miksi Jääkiekkoliitto on mukana Tähtiseura laatuohjelmassa?
Jääkiekkoliitolla oli aiemmin laaja sinettiseurojen verkosto. Leijona-laatujärjestelmän suunnittelussa on lähdetty siitä,
että haluamme olla lajina mukana yhteistyössä muiden lajien kanssa. Saamme yhteistyön kautta vertailutietoa
muiden lajien seurojen toiminnasta. Monessa kunnassa seuroja on arvioitu sinettiseuratoiminnan kautta.
Jääkiekkoseurat pääsevät mukaan paikallistasolla tähän arviointiin ja toiminnan kehittämiseen hakeutuessaan
mukaan Tähtiseura laatuohjelmaan. Ohjelma mahdollistaa konkreettisen seurojen välisen yhteistyön paikallistasolla
jääkiekko- ja muiden lajien seurojen kesken. Pääsemme myös mukaan sähköisen alustan ja siihen liittyvien
työkalujen käyttöön.

Miten Tähtiseura laatuohjelma liittyy Jääkiekkoliiton Leijona-laatuseurajärjestelmään?
Sinettiseuraohjelma oli aiemmin osa Jääkiekkoliiton laatujärjestelmää. Sinettiseurojen arviointi oli osa Jääkiekkoliiton
Ice Hockey Pass (IHP) mittaria. Olemme liittona kehittäneet uutta järjestelmäämme vanhan IHP:n pohjalta tehden
siitä aiemman arviointityökalun sijasta enemmänkin vuorovaikutuksen ja yhteistyön kautta tapahtuvan seuran
toiminnan ohjaamisen työkalun. Tähtiseura laatuohjelma tulee myös olemaan Leijona-laatuseurajärjestelmän sisällä.

Mitä seuroja asia koskee?

Leijona-laatuseuraohjelma on Jääkiekkoliiton seuratoiminnan kehittämisen työkalu. Tähtiseura laatuohjelma korvaa
aiemman sinettiseuratoiminnan. Mukaan voivat lähteä kaikki Jääkiekkoliiton jäsenseurat. Vanhoilla sinettiseuroilla
on hyvät lähtökohdat hakea Tähtiseura-merkkiä. Jokainen laatujärjestelmästä kiinnostunut seura tullaan
auditoimaan ja heidän kanssaan tehdään seuran oma kehitysohjelma.

Kuinka edetään?
Lähdemme liikkeelle pelikauden 2018-2019 aikana. Tulemme informoimaan seuroja uutiskirjeessä sekä
Jääkiekkoliiton Internet-sivuilla siitä, miten seura pääsee laatujärjestelmäämme mukaan.

Tulossa!
Sähköinen alusta ja työkalut
Laatuohjelman ympärille rakennetaan useita työkaluja seurojen kehittämistyön tueksi. Merkittävin niistä on
”Sähköinen alusta”, joka tarjoaa seuroille mahdollisuuden kehittää toimintaansa itsenäisesti ja/tai
vuorovaikutteisesti seurakehittäjän avulla. Alusta toimii myös auditoinnin ja sen raportoinnin välineenä.
Ensimmäinen osa sähköisestä alustasta valmistuu syksyllä 2018. Alusta rakentuu osaksi Suomisport-ekosysteemiä ja
sitä kehitetään yhdessä kokeillen seurojen ja seurakehittäjien kanssa.

Tähtiseuraviikonloppu 6.-7.10.2018, Helsinki
Uutta laatuohjelmaa lanseerataan ja juhlistetaan seurojen yhteisessä isossa seminaariviikonlopussa. Jääkiekkoliitto
tulee kutsumaan erikseen lajin osallistujat tähän viikonloppuun. Merkitse viikonloppu jo alustavasti kalenteriisi!

Lisätietoja Olympiakomitean seuratiimiltä
Ari Piispanen, seurakehityspäällikkö, ari.piispanen@finhockey.fi puh. 0500 648 927
Turkka Tervomaa, juniori- ja seuratoimintajohtaja, turkka.tervomaa@finhockey.fi puh. 050 359 5113
Eija Alaja, asiantuntija lapset/nuoret, eija.alaja@olympiakomitea.fi puh. 0400 617531
Anna Kirjavainen, asiantuntija huippu-urheilu, anna.kirjavainen@olympiakomitea.fi puh. 050 3446473
Ulla Nykänen, asiantuntija aikuiset, ulla.nykanen@olympiakomitea.fi puh. 050 3737636
Suvi Voutilainen, koordinaattori käytännön asiat, suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi puh. 0440 944505
Tuula Paataja, viestintäpäällikkö, Tähtiseura-brändi ja viestintä, tuula.paataja@olympiakomitea.fi puh. 040 521 0000

