
Tähtiseuraohjelma ja
Huippu-urheilun laatutekijät

KÄSIPALLOLIITTO



Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on 
kehittää suomalaista seuratoimintaa. Toiminnan tunnuksena toimii 
Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa 
seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.

OSA-ALUEET
• Lapset ja nuoret (Akilles, Cocks, Dicken, SIF)
• Aikuisten harraste (Cocks, Dicken)
• Huippu-urheilu



Tähtiseura-ohjelman laatutekijät



Tähtiseuraohjelman hyödyt seuralle



Huippu-urheiluseuratoiminnan tavoitteet lajin 
kannalta
• Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen kehittyminen

• Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen ja lajiliiton yhteistyön 
tiivistäminen huippu-urheilun vahvistamiseksi

• Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen, lajiliittojen sekä 
keskeisten urheilun toimintaympäristöjen (urheiluakatemiat ja 
valmennuskeskukset) yhteistyön tiivistäminen huippu-urheilun 
koordinoinnin parantamiseksi

• Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen välisen yhteistyön 
vahvistaminen



Käsipalloliiton visio
Käsipallo on yksi suosituista suomalaisista palloilulajeista ja maajoukkueemme ovat mukana EM-
lopputurnauksissa 2020-luvulla

Miten tavoitetaan visio huippu-urheilun laatutekijöiden kautta

• Huippu-urheilun laatutekijät kehittävät seurojen toimintaa ja tukevat samalla liiton strategisia tavoitteita 
huippu-urheilussa

• Seurat tuottavat pelaajia ulkomaan sarjoihin

• Seurat osallistuvat ja menestyvät eurocupeissa

• Seurat tuottavat riittävän huippu-urheiluun suuntautuneen massan pelaajia, jotta strategiset tavoitteet 
voivat toteutua

• Seurojen toiminta on ammattimaisempaa

LIITTO

yläkoululeiri, maajoukkueet, Käsipallo Akatemia

SEURAT

huippu-urheilun laatutekijät työkaluksi organisaation kehittämiseen



Aikataulu
YHDESSÄ KÄSIPALLOLIITTO, OLYMPIAKOMITEA, KÄSIPALLON SM-SEURAT

Syksy 2019 – suunnittelu (liiton toimisto, Olympiakomitea, liittohallitus)

Kevät 2020 – Laatutekijöiden hahmottaminen (liiton toimisto, Olympiakomitea, seurat mm. SM-
kehitysryhmät, eri valiokunnat, erillinen seurakokous)

Syksy 2020 – Laatutekijöiden jalostaminen (liiton toimisto, Olympiakomitea, muut lajiliitot)

Kevät 2021 – Laatutekijöiden viimeistely ja peruskriteerien viimeistely (liiton toimisto, 
Olympiakomitea)

Syksy 2021 – Peruskriteerien sparraus (seurat), Laatutekijöiden ja peruskriteerien hyväksyminen 
(Olympiakomitean ohjausryhmä), verkkopalvelu valmis (Olympiakomitea), Laatutekijöiden ja 
peruskriteerien esittely seuroille 23.4. kevätliittokouksessa

Kevät 2022 – Ensimmäiset seurat mukaan työstämään huippu-urheiluseurapolkua -> Max. Kaksi 
seuraa vuodessa

Huippu-urheilun Tähtimerkin suorittaneet palkitaan kahdella paikalla TS 2 -valmentajakoulutukseen



Peruskriteerit – 1. Menestys

Seuran nuorten ja aikuisten kansallinen ja 
kansainvälinen menestys

Aikuisjoukkueiden menestys SM-kilpailuissa

Suomalaiset maajoukkueurheilijat aikuisissa

Suomalaiset maajoukkueurheilijat nuorissa

Ulkomaille siirtyvät suomalaispelaajat

Käsipalloakatemiassa harjoittelevat pelaajat

Pisteytys (kolme viimeisintä kautta 
huomioidaan)

Pisteet per sijoitus (10-7-5-4-3-2-1-1-1-1)

2 p./pelaaja

1 p./pelaaja

3 p./ammattilaissiirto, 1 p./amatöörisiirto

1 p./pelaaja

Huippu-urheiluseuran auditointiin valittavalla tulee olla vähintään 20 pistettä.



Peruskriteerit
2. Huippu-urheilun kehittämiseen sitoutuminen
• Seura on sitoutunut huippu-urheilun määrätietoiseen edistämiseen ja se 

näkyy seuran strategiassa
• Toiminnan kehittämisen lähtökohtana on laadukkaan 

arkiharjoitteluympäristön luominen (olosuhde, valmennus, valmennuksen 
tukipalvelut)

3. Yhteistyökyvykkyys
• Seura tekee yhteistyötä muiden huippu-urheilusta vastaavien toimijoiden 

kesken (Yläkoululeiri, Käsipallo Akatemia, maajoukkuetoiminta)
4. Seura on lasten ja nuorten Tähtiseura

Seuran on täytettävä peruskriteerit, jotta se pääsee tavoittelemaan huippu-urheilun tähtimerkkiä.


