
Seurakehittäjien osaaminen
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Seurakehittäjän työ on 
asiantuntijatyötä. Mitä osaamista työssä 

vaaditaan?
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Kehittämis-
osaaminen

Seuratoiminta- ja 
urheiluosaaminen

Itsensä 
kehittämisen 

taidot

Työyhteisö- ja 
verkosto-

osaaminen



Työstö:
Neljä pöytäpistettä:

Voit pysyä yhdessä pöydässä tai vaihtaa 
pöytää työstön aikana.
Purkakaa osaamisaluetta pienemmiksi 
osaamisiksi,  Mitä osaamista työnne 
tällä hetkellä vaatii?  Kirjatkaa fläpille.
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Tuovatko seurojen laatutekijät uusia 
osaamistarpeita?
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Seurakehittäjien 
osaamisen kehittämisen 
suunnittelu

Tähtiseura-ohjelma ja osaamistarpeet 10.9. 2018



11.9.2018 7



11.9.2018 8



11.9.2018 9



11.9.2018 10



Tähtiseura-ohjelman laatutekijät
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Yhteiset laatutekijät Lapset & nuoret Aikuiset

•Johtaminen ja hallinto
•Johtaminen
•Hallinto
•Viestintä ja markkinointi

• Aikuisliikunnan periaatteita

•Urheilutoiminta
•Seuran urheilutoiminnan yhteiset
linjaukset

• Innostuksesta intohimoon
• Monipuolisista liikuntataidoista 

systemaattiseen harjoitteluun 
• Urheilulliset elämäntavat 
• Kilpaileminen ja harrastaminen 

• Liikkuja keskiössä
• Aikuisliikunnan monipuolinen 

sisältö 

•Seuran ihmiset
•Voimavarat
•Yhteisöllisyys

•Aineelliset resurssit
•Talous
•Olosuhteet



Työstö: Mitä osaamistarpeita laatukriteerit tuovat?

Kirjatkaa kolme ajatusta (jokainen omalle lapulle) sinisille post-it –
lapuille

Kirjatkaa vielä kaksi uutta ajatusta punaisille lapuille.

Rutistakaa vielä yksi ajatus keltaiselle lapulle

Asettakaa laput pyramidiin siten, että paras idea ylimmäksi jne.
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Muuttuvatko seurat ja muuttuuko työ -
ja mihin suuntaan?
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Työstö:  Mitä osaamistarpeita tulevaisuus tuo?

Neljä pöytäkuntaa: Tekoäly, Tulevaisuuden liikunta, Tulevaisuuden 
työelämätaidot, Työ 2040

Voit pysyä yhdessä pöydässä tai vaihtaa pöytää työstön aikana.

Pöydissä on materiaalia ajattelun tueksi. Kirjatkaa ajatuksianne, mitä 
uusia osaamistarpeita työhönne on tulossa.
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Ajatuksia yhteisestä osaamisen
kehittämisestä?
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