
 

GOLFLIITON TÄHTISEURAKRITEERIT 
 
Tähtimerkki on Golfliiton ja Olympiakomitean myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka 

täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. 

 
Päästäkseen Golfliiton Tähtiseuraksi, tulee golfseuralla olla Junioritoiminnan 

Laatumerkki. 

 

Junioritoiminnan kriteerien lisäksi Golfliiton Tähtiseuran tulee täyttää seuraavat  kriteerit: 

 

1) Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa 
• Organisointi ja toimintaperiaatteet 

o  Seuran toiminta on kaikille halukkaille avointa. 

o  Seuralla on kirjallinen toimintalinja, toimintasuunnitelma ja budjetti. 

o  Seuralla on kouluyhteistyötä. 

•  Osaamisen kehittäminen 

o  Seura rekrytoi ja perehdyttää uusia ohjaajia ja toimijoita suunnitelmallisesti. 

o  Seuralla on suunnitelma ohjaajien, valmentajien ja muiden seuratoimijoiden 

osaamisen kehittämiseen. 

•  Viestintä 

o  Seuralla on toimiva viestintäsuunnitelma. 

 
2) Innostuksen intohimoon – junioreiden ja seuratoimijoiden innostuneisuus 

•  Seura tekee tyytyväisyyskyselyjä säännöllisesti ja kehittää toimintaansa niiden 

perusteella. 

o Lapset – nuoret 

o Vanhemmat 

o Valmentajat 

• Seuran toimintakulttuuri ja ilmapiiri on positiivinen ja kannustava. 

• Lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan omaan harjoitteluun, valmennukseen ja 

kilpailuihin vaikuttaviin päätöksiin. 

• Urheilun pelisääntökeskustelut on käyty lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa 

kanssa. 

 

3) Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu 
• Seuralla on suunnitelma lasten ja nuorten kokonaisliikuntamäärään seurantaan ja 

omaehtoiseen liikuntaan kannustamiseen. 

• Seuran harjoitusryhmien toiminta on monipuolista ja moniarvoista. 

• Harjoitukset ovat hyvin organisoitu ja ne varmistavat jokaiselle osallistujille 

mahdollisimman paljon suorituksia. 

• Jokaisella harjoitusryhmällä on teemoitettu kausisuunnitelma. 

• Jokaisella harjoitusryhmällä on yhteisesti sovitut ja kirjatut periaatteet ja/tai 

pelisäännöt. 

• Seura tarjoaa eri tavalla kehittyneille / motivoituneille tai erityistarpeita omaaville 

lapsille ja nuorille vaihtoehtoja harrastamiseen. 

• Seura voi olla profiloitunut pelkästään kilpa- tai harrasteseuraksi ja on kertonut siitä 

selvästi omassa viestinnässään. 



 

4) Urheilulliset elämäntavat 
• Seurassa edistetään urheilullisia elämäntapoja, niistä viestitään kaikille 

sidosryhmille ja niiden toteutumista seurataan. 

• Monipuolisen harjoittelun merkityksestä sekä lasten kehityseroista viestitään 

vanhemmille. 

• Toiminnassa mukana olevien aikuisten esimerkillisyys 

 

4) Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet 
• Seuran toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret saavat osallistua kilpailuihin ja 

turnauksiin oman kiinnostuksensa ja innostuksensa mukaan. 

• Tasoryhmien muodostaminen 

• Seuran toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret saavat innostavaa ja kannustavaa 

palautetta oman osaamisen ja kehittymisen perustuen. 

 


