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Käyttöohje / Tähtiseura-verkkopalvelu



Mikä on Tavoitetaulu?
Tavoitetaulu on työkalu Tähtiseura-verkkopalvelussa. Se auttaa 
seuraanne kehittymään ja uudistumaan menestyäksenne nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Taulun avulla voi suunnitella ja priorisoida kehitystyön suuntaa

Taulu auttaa organisoimaan ja dokumentoimaan kehitystyön toiminnan eri vaiheita

Taulun kooste kertoo millaisia tuloksia kehitystyöllä on saatu aikaan

Tavoitetaulun voi ottaa täysimittaisesti käyttöön, kun seuranne on 
käynyt verkkopalvelussa läpi Tähtiseura-auditoinnin.
Taulun avulla on helppo tehdä seuralle esimerkiksi vuositsekki eli 
pysähtyä yhdessä tarkastelemaan kehityskohteiden etenemistä ja 
seuran suuntaa auditointien välisinä vuosina!



Seuran Kehityspolkuun kirjatut 
kehityskohteet siirtyvät 
automaattisesti näkyville 
”kortti”-listaksi seuran 
Tavoitetaulun vasempaan laitaan.
Kun seura on käynyt Tähtiseura-
verkkopalvelussa läpi vähintään 
yhden auditoinnin, pystyy 
kehityskohteita käsittelemään 
Tavoitetaululla.

Tavoitetaulun käyttäminen
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Seuran kehittämistiimiin 
kuuluvien tulisi ensiksi tarkastella 
kehityskohteiden listaa yhdessä:

Arvioikaa mitkä kehityskohteista tukevat 
seuran perustehtävää, visiota ja strategista 
suuntaa. Mitkä ovat sellaisia, joiden 
kehittämistä haluatte edistää? Kohteet 
voivat liittyä pienempään kehittämiseen tai 
isompaan strategiseen työhön. 

Tarpeettomat kehityskohteet voi poistaa 
listalta tai jättää odottamaan

Uusia ja puuttuvia kehityskohteita voi lisätä 
listalle

1. Listan ”siivoaminen”
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Poistaminen onnistuu 
”kolmen pisteen” 
takaa.  

Uuden kehityskohteen 
lisääminen onnistuu 
jokaisen teeman 
kohdalta.



Sijoittakaa kehityskohteiden 
kortit sopiville vuosille

Arvioikaa vuositasolla milloin 
kehityskohteen edistäminen ja 
valmistuminen olisi 
ajankohtaista
Kehityskohteen siirtäminen 
onnistuu raahaamalla kortti 
sopivalle vuosi-välilehdelle.

2. Kehityskohteiden aikatauluttaminen
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Lisää 
vuosia saa 
näkyville 
tästä



Muokatkaa jokaista kehityskorttia 

Seuranne voi priorisoida 
kehityskohteita, määritellä 
statuksen, lisätä kommentteja 
sekä dokumentoida liitteiden 
kautta tarkemmin työn 
etenemistä ja siihen liittyviä 
tietoja. 

Sidosryhmät ovat kehitystyön 
voimavara, muistakaa luoda 
heille osallistumisen paikkoja 
kehitystyöhön!  

3. Kohteiden muokkaaminen
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Koostenäkymän kautta 
voitte seurata tuloksia ja 
toiminnan etenemistä

Kohteita voi kätevästi rajata 
”Rajaa”-työkalun avulla

4. Koosteen tarkastelu
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Lisätietoja, huomioitavaa

Mikäli seura on auditoitu tai kehityspolku avattu ennen 6/2019, kehityskohteet eivät välttämättä 
näy Tavoitetaululla automaattisesti. Voitte manuaalisesti lisätä niitä taululle.

Mikäli seuran auditointia ei ole tehty Tähtiseura-verkkopalvelussa, ei Tavoitetaululla mahdollisesti 
näkyviä kehityskohteita pääse vielä muokkaamaan. Kohteet ovat lukossa. Ne avautuvat 
muokattavaksi, kun seuran auditointi on mennyt läpi ja seura on saanut hyväksytyn auditoinnin 
yhteenvedon.

Uusia kehityskohteita voi kuitenkin lisätä taululle manuaalisesti milloin vain.
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