Zoom videopalvelu
Vuorovaikutuksen lisääminen
Seurakehittäjät 13.2.2019

Zoom meetings
Prosessin eteneminen Olympiakomiteassa: kilpailutus syksy 2017, kokeilu 03-04/2018, käyttö 05/2018Olympiakomiteassa käytössä 32 lisenssiä
Kokousmäärät: 11/2018 aikana järjestetty 135 Zoom-kokousta. n. 650 osallistujaa. Kokousmäärät nousujohteisia 2018.
Tavoitteet Zoomin käytössä:
Säästöt matkustamisen vähentyessä (verkoston eri toimijoiden näkökulmasta, ei vain OK:n säästöt)
Kohtaamisten lisääntyminen ja helpottuminen kentän/verkoston kanssa
Sähköisten kohtaamisten parempi laatu = kyky tuottaa enemmän arvoa toimijoille
Zoomilla on kaksi superominaisuutta. Zoom on lähtökohtaisesti videopalvelu. Sillä on hyvä kaista ja toiminnot tukevat
videota, jolloin video pysyy pääosin päällä ja sitä voi käyttää monella tavalla. Se tarkoittaa mahdollisuuksia huomattavasti
laadukkaampaan vuorovaikutukseen. Toinen ja tärkein Zoomin superominaisuus on toiminnallisuudet. Niissä Zoom on
markkinajohtaja. Zoomin toiminnallisuudet ovat vuorovaikutteisia ja pedagogisia.
Tavoite on ollut olla edelläkävijä ja käyttää parasta mahdollista tekniikkaa, tavoitella verkoston kohtaamisissa
huipputekemistä. Tavoite on päästä samaan kuin kasvokkain ja sen lisäksi käyttää tekniikan tuomat mahdollisuudet.
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Nostoja Olympiakomitean palautekyselystä
Olympiakomiteassa käytössä 32 lisenssiä, 22 vastausta kyselyyn
20/22 haluaa jatkaa Zoomin käyttöä
Esteitä käytölle: 1:llä vain 1h lisenssi, viive lisenssin saamisessa käyttöön
Positiivista käytöstä ”Käytölle ei ole esteitä. Toimintavarma, nopea, ei vaadi kirjautumisia, ei ohjelmien asentamisia. Näin
kaikkien ohjelmien pitäisi toimia, mutta mikään muu ei toimi. Tämä on paras.”, ”Paljon erilaisia ja pedagogisia toimintoja, jotka
tukevat mahdollisimman hyvää osallistumiskokemusta. Zoom-osallistuja voi olla lähes samaan tapaan läsnä, kuin istuisi
paikanpäällä.”
Mitä uutta: helppous, lisääntyneet osallistujamäärät, säästöt, vähentänyt turhaa matkustamista/ajankäyttö tehostunut,
monipuoliset toiminnallisuudet parantaneet vuorovaikutusta ja kentän osallisuutta, kaistan vakaus tuonut luotettavuutta
19/20 on sitä mieltä, että Zoomin käyttö on tuonut taloudellisia säästöjä, 17/19 sitä mieltä, että matkakulut ovat vähentyneet
Keitä osallistujina: Urheilijoita, valmentajia, managereja, kouluttajia, asiantuntijoita, lajeja, akatemioita, valmennuskeskuksia,
KIHU, muita HU-verkoston toimijoita, liikkujan polku verkoston toimijoita, omaa henkilökuntaa
Millaisia tapahtumia: urheilija- ja valmentajatapaamiset, erilaiset tiimitapaamiset ja oman porukan meetingit, työhaastattelut,
koulutukset ja klinikat, verkostotapaamiset… yksittäiset palaverit verkoston henkilöiden kanssa, akatemiazoom
Mihin tukea: uusien toiminnallisuuksien hyödyntämiseen
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Zoom työpaja digitaalisen vuorovaikutuksen
vahvistamiseksi kevät 2019
Tavoitteena tutustua ja jakaa erilaisia tapoja hyödyntää Zoomia yhteistyön, vuorovaikutuksen ja oppimisen alustana
Työpajan kesto on noin 2,5-3 tuntia
Työpajaa edeltävät vapaaehtoiset 3x 0,5-1h valmistelevat keskustelut kolmesta valitusta aiheesta
Työpajan aikana simuloidaan kolmea erilaista Zoomin käyttötilannetta:
One-to-one käyttötilanne. Esimerkiksi keskustelu valmentajan ja valmennattavan välillä.
Ryhmätyötilanne, jossa ryhmätyötä tehdään Zoomissa niin, että kaikki osallistujat (5-10 henkilöä) ovat mukana
yksittäisinä käyttäjinä omalla tietokoneellaan. Zoom-työskentelyn aikana tehty työskentely dokumentoidaan
Sharepoint-alustan avulla (menetelmällinen kokeilu).
Ryhmätyötilanne, jossa yksi ryhmä on kokoontunut "livenä" yhteen ja lisäksi ryhmätyöhön osallistuu yksittäisiä
käyttäjiä etäyhteyden kautta. Esimerkiksi 5-10 henkilön ryhmä pitää kehittämispalaveria ja 3-5 yksittäistä osallistujaa
tulee mukaan Zoomin kautta.
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