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Tavoitteet
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Seuratoiminnan laadun ja toimintaedellytysten kehittäminen ja sen kautta seuratoimintaan 
osallistuvien määrän kasvattaminen

Seurakehittäjien osaamisen lisääminen ja seurakehittäjien koulutusohjelman luominen



Tausta ja aikataulu

Lajiliittojen ja Olympiakomitean yhteinen valinta

Ohjelmalle haettu KOK:lta Solidarity rahaa

Rakennettu seurakehittäjien tarpeiden pohjalta Hollannin tutkimusperusteista mallia hyödyntäen

Kenelle: lajiliittojen ja alueiden seurakehittäjille

Ohjelman kesto (1,5v): 1.9.2019 - 31.12.2020

Haku ohjelmaan: 15.5.-15.6.2019

Valintapäätökset: 20.6.



Ohjelman formaatti ja sisällöt

3 osallistumisen tasoa: intensiivi, medium, light
Koulutuskokonaisuus tai mahdollisuus valita koulutusta oman kiinnostuksen mukaisesti

3 teemaa, joissa seminaareja ja workshoppeja: 
Oman työn ja itsensä johtaminen 

Muutosprosessien johtaminen

Muutosvoimien tunnistaminen ja niiden mahdollisuudet

Saavutettu osaaminen/läpileikkaavat teemat: 
Oman työn ja itsensä kehittäminen

Seurojen kehittäminen

Oman organisaation kehittäminen

Seurakehittäjien verkoston kehittäminen

Uuden tiedon hankinta ja digitaalisuuden hyödyntäminen

Edellisistä mahdollisuus saada digitaalisia osaamismerkkejä



Hyödyt ja 
toteutusmuodot eri 
osallistumisen tasoille



Taso 1: INTENSIIVI ”TEAM CAPTAINS”

KENELLE
Lajiliittojen ja aluejärjestöjen päätoimiset työntekijät
Työn tulee sisältää vähintään 75 % seurakehittämistä (voi olla monimuotoista, esim. sisältää seurojen kouluttamista). Kohtaavat merkittävän määrän seuroja 
vuosittain.
Kokemusta seuran/seurojen kehittämisestä vähintään vuosi
1 henkilö/organisaatio
Haku ohjelmaan – valitaan 20-25 henkilöä

HYÖDYT OSALLISTUJALLE

Uutta osaamista ja kansainvälistä näkökulmaa tulevaisuuden seurakehittäjien tarpeet huomioiden
Tukea oman työn ja itsensä kehittämiseen
Yli laji- ja aluerajojen yhdessä oppimista ja verkostoitumista
Zoom-lisenssi vuodeksi käyttöön
Mahdollisuus digitaalisin osaamismerkkeihin

HYÖDYT ORGANISAATIOLLE
Enemmän Tähtiseuroja
Vahvistaa yhteistyötä liiton ja seurojen välillä sekä asiakaslähtöistä seurakehittämistä
Tiedon jakaminen organisaatiossa, useamman työntekijän hyötyminen ohjelmasta
Organisaation ei itse tarvitse järjestää laajoja seurakehittämisen koulutuksia

Ole mukana kehittämässä 
suomalaista urheiluyhteisöä, 
seurakehittäjien verkostoa ja 
osaamista yhdessä



Taso 1: INTENSIIVI ”TEAM CAPTAINS”

TOTEUTUSMUODOT

Lähiopinnot
Kick off, seminaarit (pakolliset): Oman työn ja itsensä johtaminen, Muutosprosessien johtaminen, Muutosvoimien tunnistaminen ja niiden mahdollisuudet,  
oppimispäivä
Workshopit seminaarien teemoihin liittyen (valittavissa 1/aihe)
Opintomatka (valinnainen)
Ryhmä coaching prosessi oman työn ja itsensä kehittämisen tukena (valinnainen)

Oppiminen omassa työssä ja digitaaliset osaamismerkit
Oman työn ja itsensä kehittäminen
Seurojen kehittäminen (kokeiluseurat)
Oman organisaation kehittäminen
Seurakehittäjien verkoston kehittäminen
Uuden tiedon hankinta ja digitaalisuuden hyödyntäminen

MUUTA HUOMIOITAVAA
Etäosallistuminen mahdollista
Opintojen sähköinen dokumentointi

HINTA
200€ (2019) + 300€ (2020)

+ omavastuuosuus opintomatkaan

Arvioidut todelliset kustannukset 4.000€/henkilö 



Intensiivi
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Sisältö Lähiopinnot Oppiminen omassa 
työssä

Seurakehittäjien 
verkostotapaamiset

Seminaarit 6 päivää (2x2 päivää, 1x1 päivä,  1 
oppimispäivä)

3 päivää (kick off 2 
päivää, seminaari 1 
päivä)

Workshopit 3 päivää (6x0,5 päivää)

Opintomatka 3 päivää 

Ryhmä coaching prosessi 3 päivää (10x2 tuntia)

Tiedon hankinta ja oma 
opiskelu

5x1,5 päivää

Tiedon soveltaminen 
omassa työssä

5x2 päivää 

Yhteensä 9-15 päivää (67,5-112,5 tuntia) 17,5 päivää (131 tuntia) 3 päivää (22,5 tuntia)

Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

2019 2020



Taso 2: MEDIUM

KENELLE
Lajiliittojen ja alueiden työntekijät sekä oto-seurakehittäjät
Ilmoittautuminen ohjelmaan

HYÖDYT OSALLISTUJALLE
Uutta osaamista ja kansainvälistä näkökulmaa tulevaisuuden seurakehittäjien tarpeet huomioiden
Tukea oman työn ja itsensä kehittämiseen
Yli laji- ja aluerajojen yhdessä oppimista ja verkostoitumista
Mahdollisuus digitaalisin osaamismerkkeihin 

HYÖDYT ORGANISAATIOLLE
Enemmän Tähtiseuroja
Vahvistaa yhteistyötä liiton ja seurojen välillä sekä asiakaslähtöistä seurakehittämistä
Tiedon jakaminen organisaatiossa, useamman työntekijän hyötyminen ohjelmasta
Organisaation ei itse tarvitse järjestää laajoja seurakehittämisen koulutuksia 
Useamman työntekijän osallistuminen ohjelmaan mahdollista



Taso 2: MEDIUM

TOTEUTUSMUODOT

Lähiopinnot
Kick off, seminaarit (suositeltavia): Oman työn ja itsensä johtaminen, Muutosprosessien johtaminen, Muutosvoimien tunnistaminen ja niiden mahdollisuudet,  
oppimispäivä
Workshopit seminaarien teemoihin liittyen (valinnaisia)

Oppiminen omassa työssä (valinnaisia)
Oman työn ja itsensä kehittäminen
Seurojen kehittäminen (kokeiluseurat)
Oman organisaation kehittäminen
Seurakehittäjien verkoston kehittäminen
Uuden tiedon hankinta ja digitaalisuuden hyödyntäminen

MUUTA HUOMIOITAVAA
Etäosallistuminen mahdollista
Opintojen sähköinen dokumentointi

HINTA
Osallistujan kokouspaketit ja majoituskulut (subventoitu hinta)
Koulutustarjonta maksuton



Medium
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Sisältö Lähiopinnot Oppiminen omassa 
työssä

Seurakehittäjien 
verkostotapaamiset

Seminaarit 6 päivää (2x2 päivää, 1x1 päivä,  1 
oppimispäivä)

3 päivää (kick off 2 
päivää, seminaari 1 
päivä)

Workshopit 1,5 päivää (3x0,5 päivää)

Opintomatka (ei tarjolla)

Coaching prosessi (ei 
tarjolla)

Tiedon hankinta ja oma 
opiskelu

2x1,5 päivää

Tiedon soveltaminen 
omassa työssä

2x2 päivää 

Yhteensä 7,5 päivää (56 tuntia) 7 päivää (52 tuntia) 3 päivää (22,5 tuntia)

Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

2019 2020



Taso 3: LIGHT
KENELLE

henkilöille joiden työ liittyy osittain seurakehittämiseen esim. aikuis- ja huippu-urheilun kehittäjät
Tilaisuuskohtaiset ilmoittautumiset

HYÖDYT OSALLISTUJALLE
Oman osaamisen kehittäminen
Tukea seurakehittämiseen
Mahdollisuus osallistua oman tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan

HYÖDYT ORGANISAATIOLLE
Mahdollistaa osaamisen lisäämisen useille työntekijöille

SISÄLLÖT
Mahdollisuus osallistua tarjolla oleviin tilaisuuksiin kiinnostuksen mukaan 

HINTA
Osallistujan kokouspaketit ja majoituskulut (subventoitu hinta)
Koulutustarjonta maksuton

MUUTA HUOMIOITAVAA
Etäosallistuminen mahdollista



Light
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Sisältö Lähiopinnot Oppiminen omassa 
työssä

Seurakehittäjien 
verkostotapaamiset

Seminaarit 3 päivää (1x2 päivää, 1x1 päivä)

Workshopit 1 päivä (2x0,5 päivää)

Opintomatka (ei tarjolla)

Coaching prosessi (ei 
tarjolla)

Tiedon hankinta ja oma 
opiskelu

Tiedon soveltaminen 
omassa työssä

Yhteensä Esim. 4 päivää (30 tuntia)

Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

2019 2020



Ensimmäiset tilaisuudet

- 2.-3.9. Kick Off, Tallinna
- 1.-2.10. Seminaari: Oman työn ja itsensä johtaminen, Helsinki
- 6.11. Workshop I: Asiakaspolku seurakehittämisen työkaluna
- 10.10., 6.11., 21.11. ja 10.12. (alustavat päivät) Workshop II: 
Asiakaslähtöinen tuotteistaminen - lajin aikuisliikunnan tähtituotteiden 
työpajasarja



Kiitos 
mielenkiinnostanne
!

Lisätietoja: ulla.nykanen@olympiakomitea.fi
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