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Päivän kulku ja tavoitteet

Trendeistä, muutoksista ja ilmiöistä muutostavoitteisiin 
ja ratkaisuihin

Aikataulu

Työseminaari: muutoksen aikaan saamisen harjoittelu

Miten tuotamme arvoa seuratoiminnan kohderyhmille 
muuttuvassa maailmassa?





Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla 
samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne.

Hulluutta on se, että tekee samat asiat 
uudelleen ja uudelleen ja odottaa eri tuloksia.

- Albert Einstein



Ajatteletko ‘boksin’ sisäpuolella … ?

Oletko hukannut jotain?
Avaimeni!



Ajatteletko ‘boksin’ sisäpuolella … ?

Tähänkö ne hukkasit? En – Tässä vain 
näkee paremmin 

etsiä niitä.



… Vai ‘boksin’ ulkopuolella?

!



















Valinnan 
paikka!

Reagoimmeko?
Miten reagoimme?
Jos emme reagoi?

Ikääntyminen
Siitä seuraa seurallemme:
______________________
______________________
Näin luomme arvoa 
kohderyhmillemme:
______________________
______________________

Muutostavoitteet
Näin seuramme toiminta 
muuttuu:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Mikä estää 
muutoksen?

Ratkaisut
Näin edistämme muutosta:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Ratkaisut
Näin poistamme muutoksen esteet:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Mikä edistää 
muutosta?

Tehtävä

Vapaaehtoisuus
Siitä seuraa  …
Näin luomme arvoa …

Digitalisaatio
Siitä seuraa  …
Näin luomme arvoa …

Ammattimaistuminen
Siitä seuraa  …
Näin luomme arvoa …

Toimintatavat
Siitä seuraa  …
Näin luomme arvoa …



Valinnan 
paikka!

Reagoimmeko?
Miten reagoimme?
Jos emme reagoi?

Trendi, Muutos, Ilmiö
Siitä seuraa seurallemme:
______________________
______________________
Näin luomme arvoa 
kohderyhmillemme:
______________________
______________________

Muutostavoitteet
Näin seuramme toiminta 
muuttuu:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Mikä estää 
muutoksen?

Ratkaisut
Näin edistämme muutosta:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Ratkaisut
Näin poistamme muutoksen esteet:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Mikä edistää 
muutosta?

Tehtävä

Kuvaa ketju – Piirrä kuva – Kerro tarina 

Ajattele ’boxin’ ulkopuolella!

Kuvittele 
tapaus

Valitse yksi 
muutostrendi

Aseta 
muutostavoitteet

Ratkaise edistäjät 
ja estäjät
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