Yhteenveto seke-verkoston kehittämistarpeista ja ehdotuksista jatkoaskeleiksi

Kenen
verkosto?
Uusien
jäsenten
liittäminen
verkostoon.

Uudet seket
mukaan
verkostoon panostetaan
enemmän

Aktiivisen, jatkuvan
ja suunnitelmallisen
toiminnan ylläpito

Verkoston
tavoitteet
Verkoston tavoitteiden
kuvaaminen ja
kirkastaminen. Aika olisi tälle
nyt otollinen, kun
sekeakatemia on päättynyt.

Määritellään
verkoston
yhteiset
tavoitteet

Aiheista
viestiminen
verkoston
ulkopuolelle

- viestintä (
- yhteiset
tavoitteet /
kohderyhmä
-

OK
koordinoijana

Verkoston
yhteiset
"pelisäännöt",
toimintatavat

Verkoston
merkitys ja
tarpeet
käsitellään
yhdessä

Selkeyttä
kaivataan
Säännöllistä
Materiaali
etukäteen
nähtävissä,
Muistutus
tapahtumasta

Verkoston
jatkuvuuden
varmistaminen

Jatkuva
yhteyden pito,
verkostoon
kuulumisen
tunne

Verkoston vetäjät
niputtavat aiheita
ja luovat erilaisia
kokoontumismah
dollisuuksia

Jatkuva arviointi
ja yhteisen kielen
löytäminen

Verkostossa paljon
tietoa ja osaamista. Sen
tehokkaampi jakaminen
& hyödyntäminen
Teemoitettuja ja
niputettuja sisältöjä
- asiasisältöjä ja
rennompia
"kahvittelu" hetkiä,
sitten voi valita mitä
haluaa ja tarvitsee

Olympikomitean
organisoimaa
Aamukahvit
hyvä esimerkki.

Verkoston
tiedon/osaamisen
jakaminen
verkoston
ulkopuolelle

Asiantuntijuuden ja
erityisosaamisen
tunnistaminen >
viestintä/tiedottami
nen;
yhteyshenkilöt

Saisi verkostosta sparritukea
/pienryhmäsparria oman
proﬁilin/tilanteen mukaiseen
tarpeeseen (esim. starttaajat,
erittäin kokeneiden ammattilaisten
ammattiosaamisen tukeminen)

Suht hyviä
digiosaajia

1) Proﬁilien löytäminen ja
ratkaisu miten proﬁileja
tuetaan verkostoa itseään
hyödyntäen ja
resurssiviisaasaasti,
2) yhdessä ratkottavien
toistuvien casecasejen
käsittely

Yhteistyön
lisääminen ja
asiantuntijoiden
hyödyntäminen eri
organisaatioiden
välillä (OK, liitot,
aluejärjestöt jne.)

Kerätään ja
jaetaan
esimerkkejä

Lisää esimerkkejä:
sekä sekeläisten
työstä että hyvistä
onnistumisista ja
haasteista omassa
työssä ja seuroissa.

Esimerkkejä
lajeista ja
aluejärjestöistä

Millä auditointiprosessia ohjataan vieä enemmän
kehittämispolku ajatteluun ja kehittämistyöhön, jotta
laadun tunnustamisesta päästään paremmin
kehittämistyöhön, joka aiheuttaa muutosta seuran
arjessa?
Millä tavalla löydetään resurssiviisaita keinoja tähän (ja
auditointiin)?
Millä tavalla saadaan lisättyä pedagogista
näkökulmaa?

Pitää löytää yhteiset
käsitteet, millä
kehittämistyöstä puhutaan,
miksi se on tärkeää ja olla
kyvykäs käymään dialogia,
että puhutaan samasta
asiasta.

Verkoston merkityksen ja tavoitteiden kuvaaminen on äärettömän tärkeää erityisesti koska mukaan tulee aina uusia henkilöitä joille olisi hyvä välittyä helposti
mihin ovat tulleet
Tänään Anna esitteli tätä asiaa hyvin tilaisuuden aluksi - tällaista käytäntöä on
hyvä jatkaa
Anna lupaa että seke-verkostosta on tulossa kuvaus
Lajikohtaisia seurakoulutuksia aloiteltu - erilaisia asiantuntevia puhujia. Käyttäkää
hyödyksi omia asiantuntijoita ja muidenkin liittojen ja seurojen asiantuntijoita!
Tällaisia haasteita ja ehdotuksia on tässä hetkessä . Verkostotyö on syklistä eikä tule
koskaan valmiiksi.
Verkosto on siirtymässä uuteen vaiheeseen. On tärkeää kehittää verkostoa yhdessä
eteenpäin tavalla joka tuottaa kaikille arvoa, jota lisäksi myös jaetaan verkoston
ulkopuolelle
OK:n koordinaatiopiiri palaa siihen, mitä omalta osaltaan voivat tehdä
kehittämisedotuksten suhteen ja lisäksi siihen, mitä voidaan tehdä yhdessä.
Toimintatapaan kuuluu että kaikki voivat tehdä omia aloitteita!

Vaikuttavaa verkostotyötä
Verkostotyön asiantuntija Timo Järvensivu

Tarkastellaan seurakehittäjien verkoston nykytilannetta. Mitkä ovat kehittämistarpeet:
A) tässä yhteisessä yhteisessä seke-verkostossa?
B) omassa seuraverkostotyössä?

Ryhmä
1

Ryhmä
2

Ryhmä
3

Aktiivisen,
jatkuvan ja
suunnitelmalli
sen toiminnan
ylläpito

Jatkuva
yhteyden pito,
verkostoon
kuulumisen
tunne

Kenen
verkosto?

Verkoston tavoitteiden
kuvaaminen ja
kirkastaminen. Aika
olisi tälle nyt otollinen,
kun sekeakatemia on
päättynyt.

Suht hyviä
digiosaajia

Verkoston
tavoitteet

Ryhmä
4

Millä auditointiprosessia ohjataan vieä
enemmän kehittämispolku ajatteluun ja
kehittämistyöhön, jotta laadun
tunnustamisesta päästään paremmin
kehittämistyöhön, joka aiheuttaa
muutosta seuran arjessa?
Millä tavalla löydetään resurssiviisaita
keinoja tähän (ja auditointiin)?
Millä tavalla saadaan lisättyä pedagogista
näkökulmaa?

Ryhmä
5

Ryhmä
6

Ryhmä
7

Ryhmä
8

Ryhmä
9

Lisää esimerkkejä:
sekä sekeläisten
työstä että hyvistä
onnistumisista ja
haasteista omassa
työssä ja seuroissa.

Selkeyttä
kaivataan

Uudet seket
mukaan
verkostoon panostetaan
enemmän

Uusien
jäsenten
liittäminen
verkostoon.

Yhteistyön
lisääminen ja
asiantuntijoiden
hyödyntäminen eri
organisaatioiden
välillä (OK, liitot,
aluejärjestöt jne.)

Verkoston
tiedon/osaamisen
jakaminen
verkoston
ulkopuolelle

Verkoston
jatkuvuuden
varmistaminen

Teemoitettuja ja
niputettuja sisältöjä
- asiasisältöjä ja
rennompia
"kahvittelu" hetkiä,
sitten voi valita mitä
haluaa ja tarvitsee

- viestintä (
- yhteiset
tavoitteet /
kohderyhmä
-

Verkostossa
paljon tietoa ja
osaamista. Sen
tehokkaampi
jakaminen &
hyödyntäminen

Saisi verkostosta
sparritukea
/pienryhmäsparria oman
proﬁilin/tilanteen
mukaiseen tarpeeseen
(esim. starttaajat, erittäin
kokeneiden ammattilaisten
ammattiosaamisen
tukeminen)

Tarpeellisten
verkostojen
rakentaminen

Osa arkoja
digitaalisuuden
kanssa

Seuratoimijoiden
kannustaminen ja
innostaminen,
korona-ajan
tuomat haasteet
seuratyöhön

oman
(Tähti)seuraver
koston
synnyttäminen

mitä varten verkosto
on olemassa ja
verkostossa mukana
olevien oman roolin
kirkastaminen

Kysyä oma
kysymyksensä, ei
kehtaa
koulutuksessa
näitä kysyä. Esim .
talouskysymyksiä

osata rakentaa ja
hyödyntää
toimiva verkosto,
sopiva määrä
verkostoja

Rakentaa
luottamus
seurakehitysohjelma
an ja saada seurat
sitoutumaan siihen

Priorisointi
verkostotyössä;
missä ollaan
mukana aktiivisesti,
ja missä vähän
vähemmän
aktiivisesti

Miten saadaan
verkossa
ihmiset
osallistumaan?

uuden verkoston
rakentamisessa
luottamuksen
rakentaminen ja
verkoston
osallistaminen
toimintaan

Edelläkävijyyden
vahvistaminen
kehittämisosaa
miseen liittyen

Ajanhallinta

Ammattilaisresu
rssien
hyödyntäminen

Alueellisten
seuraverkostojen
perustaminen /
käynnistäminen

Tehdään
suunnitelma,
miten uudet seket
perehdytetään
sekeverkoston
työskentelyyn

Seuratoimijoiden
motivointi
verkostoihin ja
merkityksen
osoittaminen tai
perustelu.

Alueen
lajiliittojen
seurakehittäjien
verkoston
aktivoiminen

Seuratoimijoiden
innostaminen

Vapaaehtoisten
seuratoimijoiden
ajankäyttö ja
mahdollisuus
osallistua
verkostoihin.

Seuratoimijoiden
innostaminen
dialogiin

Seuratoimijoiden
innostaminen
mukaan
verkostotoimintaa
n

Miten saadaan oma
seuraverkosto
nimenomaan
_verkostoksi_ eikä vain
yhdensuuntaiseksi
informaation
tuuttaamiseksi.

Anonyymit
vastaukset

Yhteisten
toimintatapojen ja
rytmin/kalenterin
yhteinen
määrittely

Klubien (Pj-,
Tj-, Vp-, ja Sk-)
kehittäminen

Asiantuntijuuden
puute

seurojen
motivointi/
innostaminen
esim. tiimityöhön
tai työkalujen
käyttöön

Omissa
verkostoissa
vastuuta muillekin
kuin pj.
seuratoiminnan
kehittämisessä

Määritellä yhteiset
tavoitteet ja
yhteisvoimin
työskennellä niitä
kohti

Innostaminen
osallistumaan

Aktiivinen
osallistuminen
etätapaamisissa

Viestinnän
kirkastaminen

kohdentaminen
oikeille
kohderyhmille

Mietitään miten
verkoston
toiminnasta pitäisi
viestiä verkoston
ulkopuolelle

Sitouttaminen
toimintaan

Seurojen ja
seuraihmisten
innostaminen

Seuraihmisten
vakuuttaminen
yhteisen
kehittämistyön
tarpeellisuudesta ja
vaikuttavuudesta

Ulkopuolisten
asiantuntijoiden
hyödyntäminen
omassa
verkostossa

Työnjaon ja roolien
selkiyttäminen oman
organisaation sisällä,
jotta voi olla seurojen
suuntaan vaikuttava ja
palvelu
laadukasta/tehokasta.

Mitkä ovat kehittämisen jatkoaskeleet, joilla voidaan ratkoa em. kehittämistarpeita:
A) tässä yhteisessä yhteisessä seke-verkostossa?
B) omassa seuraverkostotyössä?

Ryhmä
1

Ryhmä
2

Määritellään
verkoston
yhteiset
tavoitteet

Ryhmä
3

Ryhmä
4

Ryhmä
5

Ryhmä
6

Ryhmä
7

Olympikomitean
organisoimaa
Aamukahvit
hyvä esimerkki.

1) Proﬁilien löytäminen ja
ratkaisu miten proﬁileja
tuetaan verkostoa itseään
hyödyntäen ja
resurssiviisaasaasti,
2) yhdessä ratkottavien
toistuvien casecasejen
käsittely

Kerätään ja
jaetaan
esimerkkejä

OK
koordinoijana

Aiheista
viestiminen
verkoston
ulkopuolelle

Säännöllistä
Materiaali
etukäteen
nähtävissä,
Muistutus
tapahtumasta

Pitää löytää yhteiset
käsitteet, millä
kehittämistyöstä puhutaan,
miksi se on tärkeää ja olla
kyvykäs käymään dialogia,
että puhutaan samasta
asiasta.

Verkoston vetäjät
niputtavat aiheita
ja luovat erilaisia
kokoontumismah
dollisuuksia

Verkoston
yhteiset
"pelisäännöt",
toimintatavat

Esimerkkejä
lajeista ja
aluejärjestöistä

Järjestää matalan
kynnyksen
verkkotapaamisia

Webinaarit
työvälineeksi,
tarvitaan Timo myös
meidän
verkostowebinaariin
kertomaan
verkostotöstä!

Vuosikello
omaan
tekemiseen

Priorisointi?
Kaikessa ei
voi olla
mukana

Aktiivisuus seurojen
suuntaan >
laadukkaiden
koulutusten,
tilaisuuksien ym.
järjestäminen

Suunnitelmallis
uus puuttuu tai
ei niin
johdonmukaista
kuin OK

Säännöllinen
yhteydenpito,
etenkin
projektin
alkumetreillä

Löydä oikeat
ammattilaiset
avuksi

Strategiset
valinnat

Palautteen
kerääminen
seuroista

priorisointi

Jatkuva uuden
tiedon hankkiminen
ja soveltaminen
yhdessä verkoston
kanssa käytäntöön

Tutustuminen
-> luottamus

Vuoropuhelun
lisääminen ja
työnjaon
selkiyttäminen;
laadukas
johtaminen

f2f-tilaisuuden
sijaan työpajasarja
toukokuulle ja
jatkuen syksylle?
Syksylä toivottavasti
jo f2f-työpajoja?

Ryhmä
8

Ryhmä
9

Asiantuntijuuden ja
erityisosaamisen
tunnistaminen >
viestintä/tiedottami
nen;
yhteyshenkilöt

