
Liikunnan alueiden digi-hankkeet



Digi-hankkeita viidellä eri 

alueella
Urheiluseurojen digiloikka

• Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu

Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys

• Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu

Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen

• Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu

Urheiluseurojen Digispurtti

• Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Digisti Sporttia Kainuussa

• Kainuun Liikunta



Alueiden digi-hankkeet

 Liikunta- ja urheiluseurojen elinehto on pysyä mukana 
digitalisaatiossa ja teknologisessa kehityksessä

 Hankkeiden tehtävänä on tukea seuroja digitalisoituvassa 
maailmassa

 Keskitytään urheiluseurojen arjen digitalisointiin (hallinto, 
kehittäminen & valmennus)

 Digitaalisuus osa modernia seuratoimintaa

 Yhteinen oppimisalusta

 Koulutukset ja materiaalit koottu selkeästi yhteen paikkaan 
seuroja ajatellen

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

 Osaamismerkit



Poimintoja alkukartoituksista

 Seuroilla isoilta osin tarvittavat digitaaliset välineet kunnossa

 Osaaminen, välineiden hyödyntäminen ja sovellusten käyttö kirjavaa

 Seuroissa kiinnostusta ja tarvetta erityisesti viestinnän osaamiselle

 Lisäksi myös yhteisöllisyys ja seuratoiminnan kehittäminen

 Seurat toivovat, että digitaalisuudesta olisi apua:

 Lasten ja nuorten mukaan saaminen seuratoimintaan eli houkuttelevuuden nosto

 Toiminnan delegoinnissa

 Markkinointiviestinnässä

 Ammattimaistumisessa

 Työhyvinvoinnin parantamisessa

 Uusien työtapojen löytämisessä



Urheiluseurojen 
alueellinen
digiloikka

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu

 10 moduulin koulutus seurahallinnon 

teemoista

 Mm. perusdigitaidot, seuratoiminnan 

kehittäminen, seura työnantajana, viestintä, 

yhteisöllisyys, työhyvinvointi ja turvallisuus

 Pilottikoulutukset

 Pilotteja kevään loppuun ja kehitystyötä

 Koulutukset lopulliseen oppimisympäristöön

Osaamismerkit

 Oman osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen



Urheiluseurojen
digitaidot ja

resilienssikyvykkyys
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu

 Urheiluvalmennuksen ABC

 Valmennusmateriaali lasten ja nuorten 

valmentajille ja ohjaajille

 VOK: Minä valmentajana –koulutus verkkoon

 Seurat tikkiin –koulutus

 Verkkoalusta + tapaamiset

 Aiheet

 Asiakas- ja jäsenymmärrys

 Brändi

 Markkinointiviestintä

 Koulutustallenteet nykyaikaa?

https://youtube.com/shorts/hdbVICaOHEI?feature=share


Kolmiloikka 
urheiluseurojen 
digitaalisuuteen

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu

 Koulutukset

 1. Viestinnän suunnitelmallisuus ja seuran 

digitaalinen kyvykkyys, 2. Toimivat ja 

tarkoituksenmukaiset nettisivut, 3. Sosiaalinen 

media urheiluseuran työvälineenä, 4. 

Urheiluseuran sisäinen viestintä ja ohjelmistot, 

5. Visuaalinen viestintä, 6. Digitaaliset palvelut 

urheiluseuran tukena

 Koulutukset viedään oppimisympäristöön

 Urheiluseurojen palvelumuotoilu



Urheiluseurojen 
Digispurtti

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

 Työpaketti 1: Digiosaaminen ja työkalut seurassa

 Koulutukset, pilotoivat työpajat, webinaarit

 Aiheina mm. Viestintä, tietoturva, taloushallinnon 
sähköistäminen, brändäys, sosiaalinen media

 Työpaketti 2: Valmentamisen ja ohjaamisen 
mallit

 Digitaalisen maailman hyödyntäminen ja uusien 
toimintamallien synnyttäminen ohjaajien ja 
valmentajien tueksi

 Yhteistyö Päijät-Hämeen Urheiluakatemia

 Työpaketti 3: Verkostot ja ekosysteemi

 Verkko-oppimisympäristö

 Seurojen yhteinen viestintäkampanja alueella



Digisti Sporttia 
Kainuussa

Kainuun Liikunta

 Urheiluseurojen digiosaamisen lisääminen.

 Olemassa olevien digitaalisten sovellusten ja palveluiden 

käyttöönotto urheiluseuroissa ja koulutukset.

 Urheiluseuratoimijoiden seuratoimintaosaamisen 

lisääminen.

 Digitaalisen verkkokoulutusalustan käyttöönotto ja 

koulutukset.

 Digitaalisuuden hyödyntäminen 

organisoimattoman liikunnan edistämisessä.

 Kainuun Liikunnan digiosaamisen lisääminen.



Alueiden digi-hankkeet
 Teemme tiivistä yhteistyötä

 Digihankkeiden avulla haluamme tarjota konkreettisia 
askeleita parempaan digiosaamiseen useilla eri 
seuratoiminnan osa-alueilla

 Oppimisympäristöön viedyistä avoimista koulutuksista 
mahdollisuus valita itselleen/ seuralleen sopivimmat tai 
kiinnostavimmat

 Mistä lähdetään liikkeelle? Mitkä ovat seurojen rutiininomaisia  
ja helposti digitalisoitavia tehtäviä?

 Vapautunutta aikaa ja resurssia esimerkiksi markkinointiin ja 
jäsenmäärän kasvattamiseen?

 Digitalisaatio on menestyksen avain tulevaisuuden 
seuratoiminnassa

 Autetaan yhdessä seuroja onnistumaan



Mentimeter
www.menti.com

 Poimintoja Mentimeteristä seuraavilla sivuilla

















Yhdessä onnistumme Digiloikassa!

Viivi Ylönen, viivi.ylonen@eslu.fi

Katja Jäppinen, katja.jappinen@eklu.fi

Mirija Holma, mirija.holma@popli.fi

Laura Väihkönen, laura.vaihkonen@popli.fi

Saara Rantanen, saara.rantanen@phlu.fi

Inka Sihvola, inka.sihvola@kainuunliikunta.fi
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