Tähtiseura-ohjelma
kehittäjäkoulutus
Infotilaisuus 10.2.
(Anna Kirjavainen, Ulla Nykänen, Heikki Niemi)

Tähtiseura-ohjelman 3. vaiheen tavoitteet
Ohjelman näkökulmasta
Seuratoiminnan johtamisen kehittäminen ja sen kautta seuratoiminnan laadun parantaminen sekä
seurakentän ammattimaistumisen tukeminen.
Seuratoiminnan kehittämisosaamisen vahvistaminen, jotta seurat pystyvät vastaamaan jäsentensä ja
muiden osallistujiensa tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa sekä pysymään elinvoimaisina ja
ajankohtaisina toimintaympäristön ja liikuntakulttuurien muuttuessa jatkuvasti.
Tähtiseura-ohjelman 3. vaiheen käyttöönotto ja seurakehittäjien osaamisen lisääminen.

Seuran näkökulmasta

Osaamme kehittää seuraa kohti yksilöllisiä strategisia tavoitteita ja edelläkävijyyttä (Vapaavalintainen
mahdollisuus seuralle)
• Seuran toimintaa johdetaan ja kehitetään strategisella otteella (suunta)
• Tuotetaan arvoa jäsenille ja vaikutuksia yhteiskuntaan yhdessä verkoston kanssa (toiminta)
• Seuran tuloksellisuutta seurataan (tulokset)
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Miksi olemme valinneet juuri EFQM-mallin?
Kohti erinomaisuutta ja yksilöllisyyttä laatutyön kautta
Seuratoiminnan laatuohjelmaa uudistettaessa tuli tarve löytää keino tukea seuran toiminnan
kehittämistä auditoinnin jälkeen.
Laatutyössä tämä tarkoitti toiminnan kehittämisen ja arvioinnin painopisteen siirtämistä yhteisestä
vaatimuksenmukaisuudesta kohti seuran omien tavoitteiden saavuttamista ja erinomaisuutta.

Laatukeskuksen kanssa tunnistimme, että tarpeeseen vastaavat ns. Excellence laatumallit, jotka
ohjaavat toiminnan yksilölliseen, kokonaisvaltaiseen arviointiin ja systemaattisen kehitykseen.
Näitä Laatukeskuksella oli tarjolla EFQM-malli ja CAF-malli.
Keskustelujen ja kokeilun kautta valitsimme näistä ja EFQM-mallin, koska EFQM-malli vastasi
tarpeeseen ja oli yhteensopiva seuratoiminnan mallin kanssa.
EFQM tulee sanoista European Foundation for Quality Management.
10. 2. 2021
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3. vaiheen
toteutustapana
EFQM-mallin
”Sporttilinssi”

ORGANISAAPERUSTIOKULTTUURI,
TEHTÄVÄ, VISIO
EDELLÄKÄVIJYYS
JA STRATEGIA
JA JOHTAJUUS

SUUNTA

Sporttilinssin
hyödyllisyys seuralle

ORGANISAATIO
SIDOSRYHMIEN
NÄKEMYKSET

TULOKSET

STRATEGINEN
JA OPERATIIVINEN SUORITUSKYKY

SIDOSRYHMIEN
SITOUTUMINEN

TOIMINTA
KESTÄVÄN
ARVON
LUOMINEN
SUORITUSKYVYN OHJAAMINEN JA UUDISTUMINEN
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Tähtiseura-ohjelman 3. vaihe
tarjoaa mahdollisuuksia seuroille seuran tilanteen mukaan
esim.
1) työkaluja seuran johtamisosaamisen ja seuran laadun parantamiseksi sekä
ammattimaistumisen tueksi
2) Pika-arviointimalli ja teemakohtaiset kehittämistoimet
3) Kehittämisprosessi omatoimisesti tai ulkoisen sparrauksen avulla
10. 2. 2021
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Kehittäjäkoulutus
kevät 2021

Tausta ja aikataulu
Koulutus on rakennettu EFQM-mallia, sidosryhmien näkemyksiä sekä seurakehittäjien kokeiluja
hyödyntäen. EFQM-mallin sporttisovelluksen ja kehittäjäkoulutuksen toteuttamisen kumppanina
on Suomen Laatukeskus.
Kenelle:
lajiliittojen ja alueiden seurakehittäjille ja työntekijöille sekä toimijoille, joilla
seurakehittäminen liittyy työnkuvaan tai tehtävään
lisäksi toimijoille, jotka ovat kiinnostuneet urheiluorganisaatioiden johtamisesta ja
kehittämisestä
Koulutuksen kesto: 16.3.2021 – 24.8.2021 (sis. kesäkausi)
Ilmoittautuminen koulutukseen: 9.2.-9.3.2021, https://www.lyyti.in/3vaiheen_kehittajakoulutus

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

5 tapahtumaa
16.3.2021 klo 13-16 Kick off
Sporttilinssi ja pika-arviointi
12.04.21 klo 9 – 16 Osallistava arviointi (aamupäivä ja iltapäivä)
Seuran arviointityöpajan toteuttaminen Sporttilinssin avulla
20.05.21 klo 9 – 16 Osallistava kehittäminen 1 (aamupäivä ja iltapäivä)
Seuran johdon työpajan toteuttaminen arviointihavainnoista
07.06.21 klo 13-16 Osallistava kehittäminen 2
Arviointi- ja kehittämistoiminnan toteuttaminen omassa toiminnassa
24.08.21 klo 13-16 Käyttöönotto

2 kehittävän arvioinnin teemaa huomioitu kevään aikana
Aktivointi: monitahoinen osallistaminen ja sidosryhmien
tunnistaminen ja mukautuvuus: prosessin huomiointi

Hyödyt ja
toteutusmuodot:
intensiivi
medium
light

INTENSIIVI
KENELLE
Lajiliittojen ja aluejärjestöjen työntekijät ja toimijat, joilla seurakehittäminen liittyy työnkuvaan,
ensisijaisesti työntekijät
Kokemusta seuran/seurojen kehittämisestä vähintään 1 vuosi
Seurakehittäjillä Tähtiseura-ohjelman 2. vaiheen auditointeja suoritettuna
Suositus max. 2 henkilöä/organisaatio
Ilmoittautuminen koulutukseen 9.3. mennessä
HYÖDYT OSALLISTUJALLE
Uutta osaamista ja edelläkävijyyttä
Oman johtamis- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen ja oman työn kehittäminen
Yli laji- ja aluerajojen yhdessä oppimista ja verkostoitumista
Mahdollisuus digitaaliseen osaamismerkkiin EFQM-mallin Sporttilinssin käytöstä
Mahdollisuus joidenkin kehittävän arvioinnin toimintatapojen harjoitteluun
HYÖDYT ORGANISAATIOLLE
Johtamisen ja kehittämisen työkaluja ja vaikuttavuutta seurakehityksen tueksi
Toimintatapoja työskentelyyn isojen ja ammattimaistuvien seurojen kanssa
Yhteistyön vahvistuminen liiton ja seurojen välillä sekä asiakaslähtöistä seurakehittämistä
Tiedon jakaminen organisaatiossa, useamman työntekijän hyötyminen ohjelmasta
Organisaation ei itse tarvitse järjestää vastaavia seurakehittämisen koulutuksia
Osaamista oman organisaation johtamisen ja kehittämisen laadun parantamiseen

Ole mukana kehittämässä
edelläkävijöiden
seuraverkostoa,
seurakehittäjien verkostoa ja
osaamista yhdessä

INTENSIIVI
TOTEUTUSMUODOT
Etä-/lähiopinnot
Kick off, osallistava arviointi, osallistava kehittäminen 1 ja 2, ”Sporttilinssin” käyttöönoton tukeminen
Pienryhmäsparraus (valinnainen)
Oppiminen omassa työssä ja digitaaliset osaamismerkit
EFQM-mallin Sporttilinssin käytön harjoittelu
Digitaalinen osaamismerkki EFQM-mallin Sporttilinssin käytöstä
Joidenkin kehittävän arvioinnin toimintatapojen kokeilut
MUUTA HUOMIOITAVAA
Sähköinen materiaali EFQM-mallin Sporttilinssin hyödyntämiseen
seurakehityksessä
Koulutus sisältää kokeiluseuran kanssa työskentelyä
Työaika yhteensä 5,5 työpäivää (3,5 päivää etä-/lähiopinnot, 2 päivää
harjoitukset)
HINTA
250€ (subventoitu hinta)

Intensiivi
Vaihe
Kick off
16.03.21 klo 13-16

Tavoitteet
13.0016.00

Pika-arviointi 2+2h
Osallistava
arviointi
12.04.21 klo 9 - 16

9:0011:30

1.
2.

12:3016:00

3.

Valmius suunnitella ja toteuttaa ”sporttilinssin avulla seuran/muun sporttiorganisaation suorituskyvyn arviointi osallistavalla tavalla

9:0012:00

1.

Tiedot menetelmistä, joilla arviointityöpajan tuottamia ja muita (esim. sidosryhmäkyselyiden) havaintoja voi hyödyntää seuran
toiminnan kehittämisessä

13:0016:00

2.

Valmius suunnitella ja toteuttaa johdon työpaja, jossa tunnistetaan ”pikavoitot”, kehittämisprojektit, sekä määritellään
niiden tärkeysjärjestys ja looginen toteutusjärjestys

Seurajohdon yhteinen näkemys “pikavoitoista”, kehitysprojekteista, niiden prioriteeteista ja toteutusjärjestyksestä, fasilitointi- ja
menetelmäosaaminen (Johdon työpajan valmistelu ja vetäminen => kehitystoimenpiteet & prioriteetit)
13.0016.00

Kesäkausi
Käyttöönotto
24.08.21 klo 13-16

Ymmärrys ja yhteinen näkemys osallistamisen merkityksestä ja menetelmistä
Perustiedot seuran suorituskyvyn arvioinnin erilaisista toteutustavoista

Osallistujien yhteinen näkemys arvioitavan seuran toiminnan vahvuuksista ja parantamismahdollisuuksista sekä osaaminen arviointien
suunnitteluun ja toteuttamiseen (Urheiluseuran arviointityöpajan valmistelu ja veto => arviointihavainnot)

Johdon työpaja ½ päivää
Osallistava kehittäminen 2
07.06.21 klo 13-16

Vaikuttavan kehitystoiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen
Perustiedot siitä, miksi ja miten “Sporttilinssiä”, urheiluseuran johtamis- ja kehittämismallia kannattaa käyttää
Valmius pika-arvioinnin tekemiseen ennen seuraavaa koulutuspäivää

“Sporttilinssiin” tutustuminen ja sen yhden käyttötavan “haltuunotto” (seuran/muun organisaation arviointi ja kehitystoimien suuntaus)

Arviointityöpaja 1 päivä
Osallistava
kehittäminen 1
20.05.21 klo 9 - 16

1.
2.
3.

1.
2.

Kokemusten jakaminen; miten toimittiin, missä onnistuttiin, missä mokattiin, mikä jäi mietityttämään
Vaikuttavan <=> osallistavan kehitystyön menetelmien tuntemus

Kokeiluja & kehittämistä itseohjautuvasti & osallistavasti
13.0016.00

1.

Valmius organisoida ja tehdä vaikuttavaa kehitystyötä ”Sporttilinssin” tuella
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MEDIUM
KENELLE
Lajiliittojen ja aluejärjestöjen työntekijät ja toimijat, joilla seurakehittäminen liittyy työnkuvaan
Ilmoittautuminen ohjelmaan 9.3. mennessä
HYÖDYT OSALLISTUJALLE
Uutta osaamista ja edelläkävijyyttä
Mahdollisuus kartuttaa osaamista pienemmällä työaikaresurssilla
Oman johtamis- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen ja oman työn kehittämiseen
Yli laji- ja aluerajojen yhdessä oppimista ja verkostoitumista
Mahdollisuus EFQM-mallin Sporttilinssiin tutustumiseen ja menetelmien harjoitteluun
Mahdollisuus joidenkin kehittävän arvioinnin toimintatapojen omatoimiseen harjoitteluun
HYÖDYT ORGANISAATIOLLE
Johtamisen ja kehittämisen työkaluja seurakehityksen tueksi
Toimintatapoja työskentelyyn isojen ja ammattimaistuvien seurojen kanssa
Tiedon jakaminen organisaatiossa, useamman työntekijän hyötyminen ohjelmasta
Organisaation ei itse tarvitse järjestää vastaavia seurakehittämisen koulutuksia
Useamman työntekijän osallistuminen ohjelmaan mahdollista

MEDIUM
TOTEUTUSMUODOT
Etä-/lähiopinnot
Kick off, osallistava arviointi 1 aamupäivä, osallistava kehittäminen 1 aamupäivä ja 2
Oppiminen omassa työssä (vapaaehtoinen)
EFQM-mallin Sporttilinssin omatoiminen käytön harjoittelu
Joidenkin kehittävän arvioinnin menetelmien omatoimiset kokeilut
MUUTA HUOMIOITAVAA
Sähköinen materiaali EFQM-mallin Sporttilinssin hyödyntämiseen
seurakehityksessä
Ei sisällä ohjattuja seurakokeiluja
Työaika yhteensä 2 päivää (4x puolen päivän tapahtuma)
Ilmoittautuminen kerralla kaikkiin itse valitsemiinsa tapahtumiin ja
laskutus siten myös yhdellä kerralla kesäkuussa
HINTA
50euroa/tapahtuma (subventoitu hinta)

Medium
Vaihe

Tavoitteet

Kick off
16.03.21 klo 13-16

1.
2.
3.

Pika-arviointi 2+2h

“Sporttilinssiin” tutustuminen ja sen yhden käyttötavan “haltuunotto” (seuran/muun organisaation arviointi ja kehitystoimien suuntaus)

Osallistava
arviointi
12.04.21 klo 9 – 16
MEDIUM VAIN AAMUPÄIVÄ

9:0011:30

1.
2.

12:3016:00

3.

Arviointityöpaja 1 päivä
Osallistava
kehittäminen 1
20.05.21 klo 9 – 16
MEDUIM VAIN AAMUPÄIVÄ

Vaikuttavan kehitystoiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen
Perustiedot siitä, miksi ja miten “Sporttilinssiä”, urheiluseuran johtamis- ja kehittämismallia kannattaa käyttää
Valmius pika-arvioinnin tekemiseen ennen seuraavaa koulutuspäivää
Ymmärrys ja yhteinen näkemys osallistamisen merkityksestä ja menetelmistä
Perustiedot seuran suorituskyvyn arvioinnin erilaisista toteutustavoista
Valmius suunnitella ja toteuttaa ”sporttilinssin avulla seuran/muun sporttiorganisaation suorituskyvyn arviointi osallistavalla tavalla

Osallistujien yhteinen näkemys arvioitavan seuran toiminnan vahvuuksista ja parantamismahdollisuuksista sekä osaaminen arviointien
suunnitteluun ja toteuttamiseen (Urheiluseuran arviointityöpajan valmistelu ja veto => arviointihavainnot)
9:0012:00

1.

Tiedot menetelmistä, joilla arviointityöpajan tuottamia ja muita (esim. sidosryhmäkyselyiden) havaintoja voi hyödyntää seuran
toiminnan kehittämisessä

13:0016:00

2.

Valmius suunnitella ja toteuttaa johdon työpaja, jossa tunnistetaan ”pikavoitot”, kehittämisprojektit, sekä määritellään
niiden tärkeysjärjestys ja looginen toteutusjärjestys

Johdon työpaja ½ päivää

Seurajohdon yhteinen näkemys “pikavoitoista”, kehitysprojekteista, niiden prioriteeteista ja toteutusjärjestyksestä, fasilitointi- ja
menetelmäosaaminen (Johdon työpajan valmistelu ja vetäminen => kehitystoimenpiteet & prioriteetit)

Osallistava kehittäminen 2
07.06.21 klo 13-16

1.
2.

Kesäkausi

Kokeiluja & kehittämistä itseohjautuvasti & osallistavasti

Käyttöönotto
24.08.21 klo 13-16

13.0016.00

1.

Kokemusten jakaminen; miten toimittiin, missä onnistuttiin, missä mokattiin, mikä jäi mietityttämään
Vaikuttavan <=> osallistavan kehitystyön menetelmien tuntemus
Valmius organisoida ja tehdä vaikuttavaa kehitystyötä ”Sporttilinssin” tuella

10. 2. 2021

16

LIGHT
KENELLE
henkilöille joiden työ liittyy osittain seurakehittämiseen tai muihin urheiluorganisaatioihin
Tilaisuuskohtaiset ilmoittautumiset
HYÖDYT OSALLISTUJALLE
Uutta osaamista ja edelläkävijyyttä
Oman johtamis- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen
Tukea seurakehittämiseen tai muiden urheiluorganisaatioiden kehittämiseen
Yli laji- ja aluerajojen yhdessä oppimista ja verkostoitumista
Mahdollisuus EFQM-mallin Sporttilinssiin tutustumiseen
Mahdollisuus joihinkin kehittävän arvioinnin menetelmiin tutustumiseen
HYÖDYT ORGANISAATIOLLE
Mahdollistaa osaamisen lisäämisen useille työntekijöille urheiluorganisaatioiden
johtamis- ja kehittämisosaamiseen liittyen
SISÄLLÖT
Mahdollisuus osallistua tarjolla oleviin tilaisuuksiin oman tarpeen ja mahdollisuuksien
mukaan
HINTA
50euroa/tapahtuma(subventoitu hinta)

Light
Vaihe

Tavoitteet

Kick off
16.03.21 klo 13-16

1.
2.
3.

Pika-arviointi 2+2h

“Sporttilinssiin” tutustuminen ja sen yhden käyttötavan “haltuunotto” (seuran/muun organisaation arviointi ja kehitystoimien suuntaus)

Osallistava
arviointi
12.04.21 klo 9 - 16

9:0011:30

1.
2.

12:3016:00

3.

Arviointityöpaja 1 päivä
Osallistava
kehittäminen 1
20.05.21 klo 9 - 16

Vaikuttavan kehitystoiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen
Perustiedot siitä, miksi ja miten “Sporttilinssiä”, urheiluseuran johtamis- ja kehittämismallia kannattaa käyttää
Valmius pika-arvioinnin tekemiseen ennen seuraavaa koulutuspäivää
Ymmärrys ja yhteinen näkemys osallistamisen merkityksestä ja menetelmistä
Perustiedot seuran suorituskyvyn arvioinnin erilaisista toteutustavoista
Valmius suunnitella ja toteuttaa ”sporttilinssin avulla seuran/muun sporttiorganisaation suorituskyvyn arviointi osallistavalla tavalla

Osallistujien yhteinen näkemys arvioitavan seuran toiminnan vahvuuksista ja parantamismahdollisuuksista sekä osaaminen arviointien
suunnitteluun ja toteuttamiseen (Urheiluseuran arviointityöpajan valmistelu ja veto => arviointihavainnot)
9:0012:00

1.

Tiedot menetelmistä, joilla arviointityöpajan tuottamia ja muita (esim. sidosryhmäkyselyiden) havaintoja voi hyödyntää seuran
toiminnan kehittämisessä

13:0016:00

2.

Valmius suunnitella ja toteuttaa johdon työpaja, jossa tunnistetaan ”pikavoitot”, kehittämisprojektit, sekä määritellään
niiden tärkeysjärjestys ja looginen toteutusjärjestys

Johdon työpaja ½ päivää

Seurajohdon yhteinen näkemys “pikavoitoista”, kehitysprojekteista, niiden prioriteeteista ja toteutusjärjestyksestä, fasilitointi- ja
menetelmäosaaminen (Johdon työpajan valmistelu ja vetäminen => kehitystoimenpiteet & prioriteetit)

Osallistava kehittäminen 2
07.06.21 klo 13-16

1.
2.

Kesäkausi

Kokeiluja & kehittämistä itseohjautuvasti & osallistavasti

Käyttöönotto
24.08.21 klo 13-16

13.0016.00

1.

Kokemusten jakaminen; miten toimittiin, missä onnistuttiin, missä mokattiin, mikä jäi mietityttämään
Vaikuttavan <=> osallistavan kehitystyön menetelmien tuntemus
Valmius organisoida ja tehdä vaikuttavaa kehitystyötä ”Sporttilinssin” tuella
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Tilaisuudet
16.3.2021 klo 13-16 Kick off
12.04.21 klo 9 – 16 Osallistava arviointi (aamupäivä ja iltapäivä)
20.05.21 klo 9 – 16 Osallistava kehittäminen 1 (aamupäivä ja iltapäivä)
07.06.21 klo 13-16 Osallistava kehittäminen 2
24.08.21 klo 13-16 Käyttöönotto

Kiitos
mielenkiinnostanne
!
Lisätietoja: anna.kirjavainen@olympiakomitea.fi, ulla.
nykänen@olympiakomitea.fi
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