
Seurakehittäjien 
osaamisohjelman 

Kick Off



Uusi nimi 
Seurakehittäjien 

osaamisohjelmalle
Ehdotukset Mentimeterillä



Tavoitteet

4.9.2019 3

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

Seurakehittäjien osaamisen lisääminen ja seurakehittäjien koulutusohjelman luominen



Practical question
“How can a VSC-consultant help sport clubs 
to develop towards a future in which social 

demands from various stakeholders are 
making governing sport clubs more complex”

406-09-2018 EASM 2018



Uuden työelämän taidot

Oppimiskyky
Kyky vuorovaikutukseen
Joustava ajattelu
Keskittymiskyky
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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 
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
Intensiivi-tasolla Zoom-lisenssi vuodeksi käyttöön

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
Usean työntekijän osallistuminen ohjelmaan mahdollista

TAVOITTEENA HYÖDYTTÄÄ JA KEHITTÄÄ MYÖS KOKO VERKOSTON TOIMINTAA

TOTEUTUSMUODOT
Lähiopinnot

Seminaarit, workshopit, klinikat
Oppiminen omassa työssä ja digitaaliset osaamismerkit

Läpileikkaavat teemat sisältäen seurojen kanssa työskentelyn
Oppimiskirja

Ole mukana kehittämässä 
suomalaista urheiluyhteisöä, 
seurakehittäjien verkostoa ja 
osaamista yhdessä



Motivaatio – miksi haen osaamisohjelmaan?

Uuden oppiminen

Osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen
Haluan tukea verkostoista, ja löytää niistä ”työyhteisön”

Haluan lisää valmiuksia ja työkaluja omaan työhön
Kokemusten jakaminen, sparriapu ja vertaisoppiminen

Vahva henkilökohtainen motivaatio ja kiinnostus kehittää itseään
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Vielä pääsee mukaan

Mahdollisuus osallistua Medium-tasolle
Myös muutama paikka Intensiivi-tasolle vapaana
Ilmoittautuminen ulla.nykanen@olympiakomitea.fi 3.9. mennessä!
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Tilaisuudet 2019
29.8. Pikaklinikka ennakkoon: Teams:n käyttöönotto (vapaaehtoinen)
2.-3.9. KICK OFF/yhdistettynä Seurakehittäjien syystapaamiseen 
11.9. klo 10-11 Osaamisohjelman tukiklinikka (Kick Off:sta estyneille)
5.9. klo 13-15 Zoom –käyttökoulutus (intensiivi- osallistujille)
1.-2.10. SEMINAARI I: Oman työn ja itsensä johtaminen

1.10. klo 9-12 Pre-Seminaarina: Seurat, yhdistykset ja kunnat liikettä lisäämässä 
(Liikkujan polku –verkoston kanssa yhdessä)

6.11. ja 10.12. (klo 13-15.30) WS 1: Asiakaspolku seurakehittämisen 
työkaluna
10.10., 6.11., 21.11. ja 10.12. (klo 9-12) WS 2: Asiakaslähtöinen 
tuotteistaminen – lajin aikuisliikunnan tähtituotteet

4.9.2019 10



Intensiivi-tason osallistujille

Ryhmä Coaching alkaa marraskuussa 2019 ja päättyy lokakuussa 2020
2 lähitapaamisen ryhmää, 1 etäryhmä Zoomilla

Tapaamisten päivämäärät lähetetty sähköpostilla

Opintomatka Hollantiin – alustavat päivämäärät
ma-ke 13.-15.1. tai 20.-22.1.
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Tiedossa olevat tilaisuudet 2020

12.2.2020 SEMINAARI 2: Muutosprosessien johtaminen (1.osa)
1.-2.4.2020 SEMINAARI 2: Muutosprosessien johtaminen (2.osa)
8.-9.9.2020 SEMINAARI 3: Muutosvoimien tunnistaminen ja niiden 
mahdollisuudet

Samalla Seurakehittäjien verkoston syystapaaminen

3.12.2020 OPPIMISPÄIVÄ
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Muut tilaisuudet kaikille Seurakehittäjille

Seuratoiminnan aamukahvit (noin kerran kuussa)
20.9. klo 13-15 Suomisport Seurapalvelut – tilaisuus Seurakehittäjille
12.11.2019 Päätoimisten päivä (kohderyhmä seurojen päätoimiset)

11-12.2.2020 Alueiden ja lajien seurakehittäjien kevään tapaaminen
8.-9.9.2020 Alueiden ja lajien seurakehittäjien syksyn tapaaminen
3.-4.10.2020 Tähtiseura-päivät

Katso kaikki Seurakehittäjien verkoston sivuilta>
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/
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