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Sporttimerkonomi
Liikunta- ja urheilualan ammattilaisille räätälöity liiketoiminnan perustutkintoon
(merkonomi) johtava koulutusohjelma.

Liikunta-alalle kohdennettua liiketalouden koulutusta
on toteutettu jo vuodesta 2011.
Ryhmiä on ollut tähän mennessä 10. Opiskelijoita on
ollut mukana kautta koko liikunnan kentän. Osallistujat
tulevat seuroista ja liikunta-organisaatioista. Mukana
on yrittäjiä sekä myös julkishallinnossa liikunnan
puolella toimivia.
Seuraava ryhmä starttaa joulukuussa 2020. Valmennus
yli verkon ja lisäksi osallistujille neljä innoittavaa
teemapäivää vuoden aikana.

NYT ON AIKA TOIMIA!
JOULUKUU LÄHESTYY!

Valmennuskoordinaattori Sanna Salo, Golden Spirit: ”Valmennus tuki todella paljon omaa työtäni ja sain
vietyä käsitellyt asiat suoraan omaan työhöni”.
- Mielestäni koulutuksen parasta antia oli muilta opiskelijoilta saatu vertaistuki.
Koulutuksesta huomaa, että se on suunnattu liikunta-alan ihmisille. Lisäksi
saimme hyviä työkaluja muun muassa markkinointiin ja budjetointiin, kertoo
valmennuskoordinaattori Sanna Salo Golden Spritistä (kuvassa).
- Sain lisää osaamista niin asiakaspalvelutilanteisiin kuin asiakkuuksien
hoitamiseen. Opiskeluni aikana ryhdyimme muun muassa keräämään
systemaattisemmin asiakaspalautetta sekä rohkeammin ja ketterämmin myös
hyödyntämään saatua palautetta. Käsitys eri asiakastyypeistä auttaa minua
ymmärtäminen myös heidän ennakko-odotuksiansa. Koulutuksesta hyötyi niin
seurani kuin minä, kertoo Salo.

https://www.eslu.fi/etelatuuli/2019/9/sporttimerkonomi-tutkinnosta-lisaa-osaamista-urheiluseurojen-ja-jarjestojentoimintaan/?fbclid=IwAR06dIpaR_wFbyU0cQpA3lnP3J4O5fgjkW6K5rbAdHGwkI_07Bj4HwDaM5o

Valmennusohjelman sisältö
- Tuloksellinen toiminta ja kannattavuus, talouden peruspakki, palvelujen hinnoittelu
ja kannattavuus, budjetoinnin ja kannattavuuden seuranta
- Asiakkuuksien hoitaminen – kilpailevat organisaatiot ja palvelut, myynti ja
jälkitoimet. yritysyhteistyö sekä sponsorointi
- Markkinoinnin ja viestinnän työpöytä: sporttialan erikoispiirteet, brändin
rakentaminen ja maineenhallinta, viestintä/kriisiviestintä, markkinoinnin työkaluja ja
kanavia, tavoitteiden asettaminen ja vuosisuunnitelma, markkinoinnin toteutus
käytännössä, markkinoinnin ja viestinnän mittaaminen
- Asiakaspalvelu kilpailukeinona
- Vaikuttavien tapahtumien järjestäminen
- Lainsäädäntö ja juridiikka

! Ohjelma antaa työkaluja osallistujien omaan työhön sekä oman osaamisen ja työn kehittämiseen !
! Ohjelma tehostaa suunnitelmallisuutta, systemaattista työskentelyä ja oman toiminnan seurantaa sekä
arviointia !

JOULUKUUSSA STARTTAA SEURAAVA
VALMENNUS!

•

Valmennusohjelman kesto noin 1-2 vuotta. Jokainen osallistuja saa hänelle henkilökohtaistetun valmennusohjelman. Valmennusohjelman pituus ja
koulutusmuoto vaihtelevat riippuen osallistujan ammatillisesta osaamisesta ja kokemustaustasta.

•

Toteutuksessa on huomioitu koronavirus. Ohjelma on mahdollista suorittaa myös pelkästään verkon välityksellä, mikä helpottaa myös pitkämatkalaisten
osallistumista. Tehokasta verkko-opiskelua, oppimistehtäviä ja työhön soveltamista täydennetään neljästi vuodessa toteutetulla innoittavalla yhteisellä
valmennuspäivällä.

•

Tutkinto suoritetaan oman työn ohessa hyödyntäen jo olemassa olevaa osaamista. Koronaviruksen vallitessa on myös lomautettujen työntekijöiden
mahdollista osallistua valmennusohjelmaan ja varmistaa näin oman ammattitaitonsa kehitys.

VALMENNUSOHJELMASTA ISO HYÖTY OSALLISTUJALLE:
•

Saa urheilualalle räätälöityä liiketoiminnan koulutusta

•

Tunnistaa oman vahvuutensa ja saa varmuutta ja uusia ideoita omaan työhön.

•

Sovelletaan opittuja asioita oman osaamisen työhösi ja organisaatio kehittämiseen

•

Verkostoidutaan alan toimijoiden kanssa –kokemusten jakaminen

•

Suoritetaan liiketoiminnan perustutkinto

”Sporttimerkonomi-koulutuksesta uusia ajatuksia omaan työhön” –
Hyvinkään kaupungin liikuntasihteeri Minna Kalamari
Minna Kalmarilla on usean vuoden kokemus erilaisista tehtävistä kaupungin liikuntapalveluissa; ensin liikunnanohjaajana, sitten
liikuntasihteerinä ja viimeisen kuuden vuoden aikana vs. liikuntapäällikkönä.
- Palasin liikuntasihteerin pestiin syksyllä 2019. Hektisen kuuden työvuoden jälkeen tuntui, että jotain uutta ajatusta täytyy löytää omaan
varsinaiseen työhön. Resurssien puutteessa ja jatkuvien muutosten ympäröimänä työskenneltyäni näin, että sporttimerkonomikoulutuksesta
olisi mahdollisuus saada apuja moneen asiaan Hyvinkään liikuntapalveluiden kehittämisessä. Toki oman osaamisen kehittäminen oli myös
tähtäimenä, kertoo Kalmari
- Ensimmäiset oppimistehtävät auttoivat hahmottamaan omaa toimintaympäristöä uudella tavalla. Koska ryhmässämme on useita
seuratoimijoita ja monia asioita käsitellään heidän näkökulmastaan, olen saanut omaan työhöni näkövinkkeliä työskennellessäni seurojen
kanssa, toteaa Kalmari.
Tutkinto on Kalmarilla vielä kesken, mutta odotukset koulutuskokonaisuutta kohtaan ovat korkealla.
- Palvelumuotoilukurssin annin innoittamana lähdemme uudistamaan Hyvinkään liikuntapalveluiden kohdeavustuskäytäntöjä, kertoo uuden
oppimisesta selkeästi innostunut opiskelija.

Etelätuuli-lehdestä poimittua – kevät 2020

Toteuttajat yhteistyössä

Toteuttajat:
Rastor-instituutti (koulutuksen järjestäjä),
Faros & Com Oy ja
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu

Itäisen alueen tanssiseurojen aluetapaaminen
22.8.2020

Lähtökohtana
 Halu kehittää ja uudistaa työmuotoja ja etsiä uusi keinoja tukea ja edistää seurojen
hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.
 Yksi uusi työtapa/keino on alueelliset seuratapaamiset. Vaikka seurojen
toimintatavat ja haasteet ovat erilaisia, samoilla maantieteellisillä alueilla toimivilla
seuroilla löytyy myös yhteisiä arkipäivän ja toiminnan kehittämisen pulmia ja
pullonkauloja.
 Aluetapaamisten tavoitteena on lisätä seurojen ja liiton välistä yhteistyötä, jakaa
hyvin ja toimivia käytäntöjä ja löytää uusia ideoita ja työtapoja seuratoiminnan
vahvistamiseksi. Aluetapaamisissa on mahdollista nostaa esiin alueiden
erityispiirteitä, haasteita, mahdollisuuksia ja ehkä kärkihankkeita silloin kun koko
toimialaa arvioidaan ja vahvistetaan. Yhteinen ääni kuuluu vahvemmin myös liiton
toiminnan kehittämistyössä.
 Tärkeä tehtävä on edistää yhteistoimintaa alueiden tanssiseurojen ja muiden
lajiliittojen seurojen ja liikuntaorganisaatioiden kanssa. Liikunnan
alueorganisaatioiden toiminta, koordinointi, tiedotus, tuki ja apu seuroille samoin
kuin koko alueen liikuntatoimen ja seurojen kehittämis- ja yhteistyölle on
ensiarvoista.

Toteutus
Mukaan oli kutsuttu 13 seuraa itäisestä Suomesta (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, PohjoisKarjala, Kainuu, Keski-Suomi). Koronan vuoksi päivää siirrettiin kahdesti.
Tapaamisessa olivat läsnä 4 + 1 tanssiseuran edustajat, Pohjois-Savon Liikunnan ja
urheilun seurakehittäjä ja liiton oma seurakehittäjä. Yksi mukana ollut edisti myös
Suomen Yleisradiota. Kolmelta seuralta saatiin päivään tervehdykset.
Ohjelman sisällöstä vastasivat yhteistyössä PSL:n Niina Markkanen ja STULin seke
Katriina Lahti.
 Kuulumiset ja seuraesittelyt
 PSL:n liikunnan ajankohtaiset asiat (huomioiden eri alueet) ja niitä täydennettiin
 STULin ko. asiaan liittyvillä näkökulmilla, tarkennuksilla ja ajankohaisilla muilla
asioila:
Esillä olivat seurapalvelut, seuratuet, koulutus, hankkeet, seuraforum,
Tähtiseuratoiminta, OK:n palvelut ja aluekierrokset, epäasiallinen käytös (vrt.
SUEKin tutkimus) ja alueelliset koulutukset, Koronatilanne ja siihen liittyvät
toimenpiteet ja mm. kilpailujärjestelyt, nousupisteet, STULin org. uudistus, Teosto
ja Grameex –maksut, koulujen salitilanne jne.
 Lopuksi tanssitiin ja opeteltiin uusi EDC –tanssimuoto liitettäväksi seurojen
palvelutarjontaan. Ohjaajina Harri Kokkonen ja tanssin Suomeen tuonut Raili Tlli











Päätettiin:
Kokoonnutaan myös jatkossa. Kutsutaan mukaan seurojen edustuksen lisäksi kaikkien
alueiden aluejärjestöjen seurakehittäjät. Koska matkat ovat kohtalaiset, varataan
tapaamiseen jatkossakin koko päivä ja aikaa yhteiseen asiasisältöön ja keskusteluun.
Muodostetaan alueellinen WhatsApp ryhmä, johon kutsutaan kaikkien alueen seurojen
avainhenkilöt sekä ko. seurojen alueiden liikunnan aluejärjestöjen seurakehittäjät (PSLn
lisäksi Kainuun liikunta, Pokali, Kesli ja Esliikunta). Keskustelu ja tiedon välitys jatkuvat
siellä. PS. Ryhmä toimii aktiivisesti jo nyt.
Järjestetään seurojen yhteisiä mm. vak-lat- RS -valmennuspäiviä vuorotellen eri
paikkakunnilla. Kehitetään myös digitaalista valmennustoiminta.
Seurat tiivistävät keskinäistä sekä omien alueiden liikunta-organisaatioiden kanssa
tapahtuvaa yhteistoimintaa. Tämän merkitys oli yksi tärkeimmistä päivän huomioista.
Seurat tietävät palautteen mukaan liiton ja alueorganisaatioiden ”yllättävän”
monipuolisen avun seuroille ja osaavat ottaa herkemmin ja notkeammin yhteyttä myös
liiton seurakehittäjään. PS. Tämäkin jo toimii ja yhteyttä on jo otettu mm. seuran
toimintaympäristöanalyysiin ja kehittämiseen, seuratukeen ja kilpailujen järjestämiseen
liittyvissä asioissa.
Luovutaan ”kilpatanssi”-sanasta, joka uusilla harrastajilla nostaa kynnystä lähteä ryhmiin
mukaan. Ko. nimitys on jätetty pois jo liiton säännöistäkin sekä muusta
dokumentoinnista. Puhutaan vakio- ja latinalaistansseista. Vähän aikaa tämä ottaa,
mutta ”peruna kerrallaan”.

Palaute ja kokemus
 Vaikka haastetta on, sen aisti ja puheissakin tuli ilmi, että innostus tehdä töitä oman
seuran elinvoiman eteen on vahvaa. Jokainen seura näki myös omat
kehittämiskohteensa ja niiden eteen halutiin tehdä työtä. Tässä työssä aluejoukon tuki
ja kannustus on enemmän kuin sata jänistä. Kaikki seurat pitivät keskeisenä
menestystekijänä seuran ja alueen yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä sekä hyvää
toimintailmapiiriä.
 Palaute oli kiittävää. Joku sanoi, ett ”ihan kuin suomut olisivat pudonneet silmiltä.
Miten sitä onkaan ollut niin omaa seuraa sisäänpäin katsova”. Tai että ”On jotenkin
ilahduttavaa, että aluetapaamiset ovat nyt syntymässä.
Näin liitto tulee seurojen luo, eikä seurojen tarvitse mennä aina liiton
luo. Uskoisin, että kynnys osallistumiseen madaltuu. Lisäksi pienemmällä
porukalla syntyy hyviä ja hedelmällisiä keskusteluja.”
 Itselleni tuli vahva tunne, että nyt olemme asian ytimessä. Tehdään oikeita asioita oikein. Tämä on yksi parhaista toimintamuodoista, mitä olen tehnyt tai ollut saanut
olla mukana tekemässä. Yhteistyömme Niina Markkasen kanssa oli loistava. Ja mikä
parasta, seurat kertoivat palautteessaan, että tapaamisesta oli oikeasti hyötyä.
Erityisesti mieltäni lämmitti yhden aluetapaamiseen liittyvä yhteistyökumppanini
palaute: ” Muistathan Katriina, että tällainen iso liike ei lähde itsestään liikkeelle.
Taustaksi tarvitaan pitkä pohjustustyö ja liikkeelle lähtöön innostava vetäjä, joka
puskee junan vauhtiin. Kiitos kuuluu sinulle. Olet uskonut tähän ja näyttänyt meille
kuinka se toteutetaan. On ilo työskennellä kanssasi ja parantaa maailmaa”

Uudet
koulutukset
aloitteleville ja
kokeneille
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Lasten Liike –koulutuksissa painottuvat
lapsikeskeinen, turvallinen ja hauska toiminta
fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuuden perustaa edistävät
käytännöt
ohjauksen ydintaidot ja ryhmän hallinnan sekä hyvän ilmapiirin
luomisen keinot
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja monikulttuurisuuden
huomiointi
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Uusia tukimateriaaleja ohjaajille, valmentajille ja opettajille
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Lasten Liike
Koulutuksen käyneille ohjaajille/heidän vetämille ryhmille käyttöön
Lasten Liike tunnus ja kriteerit markkinoinnin tueksi. Kun koulutus
käyty ja tunnus käytössä, ryhmä voi ostaa starttipaketin (lasten passit,
hymynaamat, ohjaajan opas, väline).
Miten mukaan?
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/06/76980410-lastenliike_miten_mukaan_2020.pdf
Lasten Liike on OK:n, alueiden ja lajien yhteinen hyvä ”tuote”, jolla
tuemme liikunnallista harrastustoimintaa ja kehittyvää Suomen
harrastamisen mallia!
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