
Tammikuu 2018

Laatuseura-
aamukahvit

Tervetuloa! 



Syksyn maakuntakierroksella (15 
tilaisuutta) n. 300 seuraa osallistui 
tilaisuuksiin, joissa esiteltiin seuroille 
uutta laatuohjelmaa. Vastaanotto oli 
myönteinen. 
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Avaus

Brändin esittely

Sähköisen työkalun tilanne

Uudet työkalut netissä

Kokeiluun tulossa 

Auditoinnit

Huippu-urheilun laatuseuratilanne

Lajiliittojen ja alueiden lähiajan 
toimenpiteet

Aamukahvien tarjoilu



Uudet työkalut netissä

Laatuseuraohjelman esittelydiat

Aikuisliikunnan laatutekijät

Huippu-urheiluseuran laatutekijät

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/laatuseurat/tietoa-
laatuseuroista/

Palautekysely aikuisliikkujille

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/laatuseurat/tyokaluja-seuran-kehittamiseen/
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Tutustu oheiseen liitteeseen, jossa on kaksi 
värivaihtoehtoa uudesta laatuseuran brändimerkistä, 
joka on Tähtiseura.  Voit äänestää kahdesta 
värivaihtoehdosta seurakehittäjien facebook -
ryhmässä Seuratoiminnan laatuohjelma.  Mikäli, et ole 
vielä ryhmän jäsen niin lähetä liittymispyyntö, niin 
pääset mukaa.

Laatuohjelman 
brändin esittely



Sähköinen työkalu

Syksy 2017 
määrittelytyö, alustan tekniset toimintavaatimukset, ja It's learning kokeilu
päädyttiin tavoittelemaan rakenteellista yhteistyötä Suomisportin kanssa

Tarvemäärittely – Laatuseuraohjelman sähköinen kehittämisalusta

1. Seura pystyy kehittämään toimintaansa itsenäisesti sekä seurakehittäjän avulla

2. Auditoinnin arviointiprosessi on läpinäkyvää ja seurakehittäjä sekä seura voivat toimia
arviointitilanteessa vuorovaikutuksessa

3. Tiedon kerääminen ja muotoilu mahdollista eri toimijatahoille

4. Bonus: vuorovaikutteisuus

Kevät 2018
kokeilut ja koodaaminen

Syksy 2018
käyttöönotto
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Kokeiluun tulossa

Aikuisliikunnan selvitystyö 1.1.-31.4.2018

Tutkimukseen perustuva selvitys tulossa keväällä laatuohjelman tueksi

Yhteinen työpaja tulossa keväällä sisältäen aikuisliikunnan itsearvioinnin/kyselyn työstön lajeille

Tiimityökalut

Kumppanina Helsinki Challenge, Helsingin Yliopisto

Kokeiluun haetaan 5-10 kpl seuroja

Kokeilu vaatii seuralta: 3-8 hlön innostunut uusi tai vanha tiimi, vastuuhenkilön, työaikaa

Toteutus 02-03/2018: vastuuhenkilön Skypekoulutus, 2x2h tapaamista tiimin kesken seurassa, palaute 
OK:lle

Ilmoittakaa halukkaat seurat Anna Kirjavaiselle Olympiakomiteaan.
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Auditoinnit
Nykyiset laatuseurat tulee auditoida 31.5. mennessä, jotta ne pääsevät 
mukaan uuteen laatuohjelmaan.  Sinettiseurojen kohdalla voidaan 
auditoinneissa siihen asti käyttää vanhaa auditointilomaketta (extranet) tai 
vaihtoehtoisesti uutta word -lomaketta, joka on sharepointissa.  Jos haluat 
tehdä auditoinnin uudella lomakkeella, ota yhteys Suvi Voutilaiseen. 
Voimisteluliitto jatkaa One drivessa olevalla kokeilulomakkeella.

Tsekkaa oman lajisi auditointien tilanne Eijan kanssa. (lista kirjekuoressa tai ne 
jotka eivät olleet paikalla saavat listan sähköisesti)

Uuden laatuohjelman auditointirytmistä ja toimintatavoista sovitaan yhdessä 
6.2. seurakehittäjien tapaamisessa.  Pohdi etukäteen, mikä sinusta tuntuu 
sopivalta rytmiltä (2 / 3 / 4 vuoden välein) ja millaisia auditointitapoja haluaisit 
auditoinneissa käyttää.  Tuo esille hyviä auditointimalleja.
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Huippu-urheilun laatuseuratilanne

4 lajia toteuttaa huippu-urheiluseuratoimintaa laatutyön muotona

Malli ja laatutyön toimintatavat lajikohtaisia

Laatutekijöiden rakenne ja toiminnan tavoitteet huippu-urheilun toteuttamisessa yhteisiä

Syksylle 2018 järjestetään tarvittaessa yhteinen tukiprosessi toimintatavasta 
kiinnostuneille lajiliitoille

Huippu-urheiluseuratoiminnassa syntyneitä työkaluja ja 
toimintatapoja tuodaan kaikkien laatuseurojen käyttöön yhteisen 
laatuohjelman kautta
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Lajiliittojen toimenpiteet

Lajin päätös, missä osioissa laji haluaa olla mukana 

Lapset, nuoret / aikuisten liikunta ja urheilu / huippu-urheilu

Viestintä seuroille

Nykyisille Sinettiseuroille, Priimaseuroille …. Lajeille tulossa info tästä

Tuleville laatuseuroille 

Nykyisten laatuseurojen auditointien loppuun vieminen toukokuun loppuun 
mennessä

Uusien laatumerkkien luovutus
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Aluejärjestöjen toimenpiteet

Laatuohjelmasta tiedottaminen seuroille

Sinettiseurojen auditointeja yhdessä lajiliittojen kanssa

Uusien laatumerkkien jakaminen yhteistyössä lajiliittojen kanssa
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Vuosikello 2018

Tammikuu Aamukahvit

5.-6.2. Verkostojen tapaaminen - Helsinki

15.5. Alueiden seurakehittäjät

16.5. Vuoden 2019 TTS lajiliitot & olympiakomitea

10.-11.9. Lajien ja alueiden seurakehittäjät

6.-7.10. Laatuseuraseminaari – Helsinki

Lisäksi aamukahvitilaisuuksia tarpeen mukaan kuukausittain.
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