
Hae mukaan, jos
• Olet kiinnostunut toimimaan liikunnan ja urheilun johtotehtävissä

• Sinulla on vähintään alempi korkeakoulututkinto tai meneillään olevat opinnot 

• Sinua kiinnostaa valtakunnallisten järjestöjen toiminnan kehittäminen

• Olet esimerkiksi juuri aloittanut johtotehtävässä valtakunnallisessa järjestössä,  
 sinulla on jo kokemusta operatiivisesta johtamisesta paikallistasolla ja  
 tähtäät uusiin haasteisiin tai  
 työskentelet jo valtakunnallisessa järjestössä, mutta tähtäät vaativampiin tehtäviin

• Haluat lisätä itsetuntemustasi

• Haluat konkreettisia työkaluja johtamisen arkeen ja  
 oman johtamisosaamisesi kehittämiseen

• Haluat laajentaa ymmärrystäsi liikunnan ja urheilun toimintaympäristöstä 

Johtaa  
kuin  
nainen
Nyt etsitään tulevaisuuden johtajia! 
Suomen Olympiakomitea haluaa edistää naisten osallistumista liikunnan ja 
urheilun päätöksentekoon ja järjestää koulutusohjelman johtotehtäviin täh-
tääville naisille. 

Kesäkuussa 2019 alkava koulutus on suunnattu naisille, jotka toimivat tai 
joiden tavoitteena on toimia operatiivisen johdon tehtävissä liikunnan ja 
urheilun valtakunnallisissa järjestöissä. Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa 
hakemusten perusteella. 

Osallistujat rakentavat koulutuksen aikana urasuunnitelman, saavat tukea sekä 
mentoreilta että vertaisilta ja kasvattavat verkostojaan liikunnan ja urheilun paris-
sa. Koulutuksen pääteemat ovat: liikunnan ja urheilun toimintaympäristö, itsensä 
johtaminen, vuorovaikutus ja esiintyminen, strateginen johtaminen, viestintä, 
verkostoituminen ja ihmisten johtaminen. 



Pääsisältöalueet 
• Henkilökohtainen johtajuus

• Ihmisten johtaminen 

• Viestintä

• Vuorovaikutus ja esiintyminen

• Strateginen johtaminen

• Urheilujohtaminen: liikunnan ja urheilun toimijat 
ja toimintaympäristö 

• Verkostoituminen

Koulutuksen sisältöjä tarkennetaan koulutuksen edetessä 
osallistujien tarpeiden suunnassa.

Työskentelytavat 
• Henkilökohtaisen kehittymis- ja urasuunnitelman

rakentaminen

• 5 lähijaksoa (pe-la)

• Tapaamiset oman mentorin kanssa 

• Oppimistehtävät jaksojen välillä

• N. puolentoistavuoden mittainen prosessi

Opetusmenetelmät ovat valmentavia ja osallistavia, ja ope-
tettava aihe linkitetään osallistujien arkeen. Koulutuksessa 
käytetään kokeneita johtamisen asiantuntijoita niin liikunnan 
ja urheilun parista kuin ulkopuoleltakin. Jokaisella jaksolla 
kuullaan myös esimerkkejä johtamispoluista eri roolimallien 
kertomana. Koulutus antaa osallistujille mahdollisuuden 
kasvattaa verkostojaan sekä osallistujien kesken että omas-
sa ympäristössään. Koulutus tapahtuu pääosin suomeksi: 
yhdellä jaksolla on alustavasti kansainvälinen kouluttaja, 
jolloin koulutuskielenä on englanti.

Koulutuksen aikataulu
1. jakso 7.-8.6.2019 

2. jakso 6.-7.9.2019

3. jakso 22.-23.11.2019

4. jakso 7.-8.2.2020 

5. jakso 8.-9.5.2020 

Koulutuspaikat ja tarkemmat aikataulut ilmoitetaan osallis-
tujille ohjelmaan valitsemisen yhteydessä. Koulutusjaksot 
pidetään pääkaupunkiseudulla. 

Mentorointi
Koulutuksen aikana osallistujat käyvät läpi koulutuksen 
teemoja mentorin avustamana. Mentori tukee osallistujien 
kehittymis- ja urasuunnitelman rakentamista. Suomen 
Olympiakomitea auttaa mentorin löytämisessä. 

Hinta 
Koulutusta rahoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiö. Koulutuksen 
hinta osallistujalle on 1 200 € (laskutetaan neljässä erässä 
koulutuksen aikana ja ensimmäinen erä laskutetaan ennen 
ensimmäistä koulutusjaksoa). Osallistumismaksu sisältää 5 
lähijaksoa, opetuksen, materiaalit ja ruokailut jaksojen ai-
kana. Osallistujat saavat todistuksen kokonaan suoritetusta 
koulutuksesta.

Ohjelmaan valitut vahvistavat osallistumisensa 24.4.2019 
mennessä. 24.4. jälkeen ilmoitetuista peruutuksista pidä-
tämme oikeuden veloittaa koko osallistumismaksun. 

Hakeminen
Hakemukset linkin kautta 9.4.2019 mennessä. Valinnasta 
ilmoitetaan huhtikuun aikana.

Hakemuksessa tulee taustatietojen lisäksi olla
• Lyhyt kuvaus tavoitteista liikunnan ja urheilun johtotehtävissä

• CV
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