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Valmennusohjelma
urheilun päätoimisille



tule mukaan
valmennusohjelmaan, 

joka on… 

 p ositiivinen
 o maa toimintaa kehittävä 
 t äsmällisten tavoitteiden laadintaa
 k aikin aistein osallistavaa
 e lämän hallinnan vahvistamista

Kohderyhmä
Valmennuksen kohderyhminä ovat urheiluseurojen ja 
liikunnan aluejärjestöjen työntekijät, kuten toiminnanjoh-
tajat, valmennuspäälliköt, aluepäälliköt, seurasihteerit, seu-
ratyöntekijät ja muut hallinnon päätoimiset työntekijät. 
Ryhmään otetaan max. 20 henkilöä (Min 12 osallistujaa).

Ohjelman taustaa
LiikUn järjestämien verkostotapaamisten ja päätoimisille 
tehdyn kyselyn perusteella on selvinnyt, että urheilun 
päätoimisilla on tarvetta keskustella ja jakaa kokemuksi-
aan omasta työstään ja roolistaan. Ensimmäinen POTKE-
valmennusohjelma 2016–2017 sai osanottajilta niin hyvää 
palautetta, että LiikU päätti jatkaa koulutusta POTKE 2 
-ohjelmalla, johon otetaan uudet osanottajat.
Valmennusohjelma todettiin sen tyyppiseksi, että myös 
seurojen tai alueen valmennus- tai junioripäälliköt otettiin 
mukaan kohderyhmään.

Tarkoitus
Valmennuksen tarkoituksena on auttaa osallistujia 
hallitse maan omaa työtään ja tehtäviä sekä vahvistaa 
työhyvinvointia.
Lisäksi kehitetään yhteistyötä oman lähijohdon kanssa 
sekä pyritään koko ajan ratkaisukeskeisyyteen, joka auttaa 
osallistujaa päivittäisessä toiminnassa.

Valmennusohjelman tavoitteet 
• lisätä osallistujien itsetuntemusta, osaamista ja työn   
 hallintaa ja onnistumisia omissa työtehtävissä
• jakaa ryhmässä kokemuksia ja osaamista
• kehittää kykyä toimia järjestötyön vaativissa
 vuorovaikutustilanteissa
• tutkia innostavia ja mahdollisia tulevaisuuden 
 urapolkuja
• tutkia ja kehittää nykyisiin ja tuleviin työtehtäviin   
 liittyviä toimintatapoja

ajankäyttö

markkinointi, 
myynti ja 

tuotteistaminen

vapaaehtoisten 
johtaminen

vuorovaikutus
taidot

verkostoituminen tarinat,
identiteetti



Valmennusohjelman piirteitä

tervetuloa!

Vastuuvalmentaja:

Olli JalamO, 
yrittäjä, valmentaja. 

Esimies- ja valmentajakoulutus kokemusta 15 vuotta. 
Valmentajan erikoisammattitutkinto, NLP-Trainer, 
Professional Trainer (amkk), JET sekä useita muita 
johdon koulutuksia.

Katso lisää: www.jalamo.fi

Ohjelman hinta:
• 580 euroa/osallistuja. 
• Hinta sisältää valmennussessiot, välitehtävät, kahvit ja lounaan,  
 laivamatkan.

ilmoittautuminen osoitteessa
www.liiku.fi/potke 16.1.2018 mennessä

Tiedustelut:
Tapio Saarni, puh 040-9000 843 tai tapio.saarni@liiku.fi

Tilaisuuden vetäjäTyöskentely prosessimaista
• Osallistuvaa ja vuorovaikutteista
• 5 lähi-päivää
• Yksilöllistä työskentelyä ja omien tavoitteiden toteuttamista 
• Johdon ja työntekijän yhteistä sitoutumista työn ja seuran   
 kehittämiseen
• Johto mukana yhdellä jaksolla 
• Osallistujista muodostetaan tutkapareja, jotka tukevat toisiaan
• Valmennusohjelmaa voidaan muuttaa osanottajien 
 tarpeiden ja odotusten mukaan
• Ohjelman läpikäymisestä saa todistuksen

kommentteja ensimmäisestä potke-koulutuksesta:

”Piristysruiske seura-arkeen, oli kiva saada 
esimies mukaan koulutukseen, kun hän oli 
uusi tehtävässään, suosittelen ehdottomasti”

- Marja Kytönen, VG-62:n toiminnanjohtaja

”Sain uusia ideoita ja toimintatapoja käy-
tännön työhön, erilainen koulutustapa saa 
keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia”

- Pasi Lehtonen, Pallo-Iirot, junioripäällikkö

” Vertaistukea kollegoilta, kurssi antoi työvälineitä 
oman työhyvinvoinnin kehittämiseen”

- Teijo Kööpikkä, Euran Raiku, toiminnanjohtaja

”Koulutus auttoi verkostoitumaan ja jakamaan 
seura-asioita yli lajien ja oli hyvää vastapainoa 
toimistossa yksintyöskentelylle”

- Anette Isoviita, Liikuntaseura Pori, toiminnanjohtaja



orientoituminen ja oman työskentelyn
tavoitteiden laatiminen  
Ke 31.1.2018, klo 9.0015.00, Turku
• ohjelman työskentelyperiaatteet, oma ajanhallinta ohjelman aikana
• Seuran toimintajärjestelmien analysointi ja sen peilaaminen muihin 
seuroihin. 

organisaation toimintajärjestelmän 
kehittäminen
la 24.3.2018 klo 9.0015.00, Pori
• organisaation johtaminen yhdessä johtokunnan kanssa
• vapaaehtoisten johtaminen päivittäisessä työskentelyssä 
• esimies mukana tällä jaksolla

Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
Ti 5.6.2018 klo 9.0015.00, Turku
• miten oma suhtautuminen vaikuttaa seuran toimintaan
• miten johdan vuorovaikutusta seuran sisällä

osaamisen merkitys seuratoiminnassa
To 18.10.2018, klo 9.0015.00, Rauma
• miten johdan vapaaehtoisten osaamista 

Jäsenistön ja asiakkaiden huomiointi 
organisaatiossa
Pe 30.11.2018 klo 8.0019.00, 
Turku–maarianhamina–Turku
• tuotteistamisen johtaminen seurassa
• markkinointi ja viestintä

LähIJaksot Ja 
nIIden teemat

Ohjelma sisältää viisi modulia, jotka avaavat 
urheilun ja valmennuksen johtamista


