
   

 
 
 
 
 

 
  
 

 

Nyt etsitään tulevaisuuden johtajia!  

 

Suomen Olympiakomitea järjestää koulutuksen liikunnan ja urheilun johtotehtävistä 

kiinnostuneille naisille. Koulutus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön, Olympiakomitean ja 

Paralympiakomitean Suomi 100 -juhlavuoden haastekampanjaa sukupuolten tasa-arvon 

lisäämiseksi liikunnassa ja urheilussa.  

 

Koulutukseen valitaan 20 liikunnan ja urheilun luottamustehtävissä paikallisella, 

alueellisella tai valtakunnallisella tasolla toimivaa naista. Tavoitteena on kannustaa lisää 

naisia hakeutumaan johtotehtäviin ja lisätä johtamisosaamista. Osallistujat saavat 

työkaluja johtamiseen ja itsensä kehittämiseen asiantuntijoiden, roolimallien ja 

mentoreiden opastamina. Teemoja koulutuksessa ovat mm. liikunnan ja urheilun 

toimintaympäristö, itsensä johtaminen, vuorovaikutus ja esiintyminen, kriisitilanteiden 

hallinta, strateginen johtaminen ja verkostoituminen. Koulutuksessa annettavat välitehtävät 

kiinnittävät lähijaksojen teemat jokaisen osallistujan omaan toimintaympäristöön.  

  

Johtaa kuin nainen 



   

Koulutuksen sisältö 

 

Pääsisältöalueet  

• Henkilökohtainen johtajuus  

• Ihmisten johtaminen  

• Viestintä  

• Vuorovaikutus ja esiintyminen  

• Strateginen johtaminen  

• Urheilujohtaminen: liikunnan ja   

urheilun toimijat ja toimintaympäristö  

• Verkostoituminen  

  

Työskentelytavat  

• Henkilökohtaisen kehittymis- ja 

urasuunnitelman rakentaminen   

• 5 lähijaksoa (la-su)  

• Tapaamiset oman mentorin kanssa   

• Jaksojen välillä oppimistehtävät  

• N. vuoden mittainen prosessi  

 

Opetusmenetelmät ovat valmentavia ja 

osallistavia, ja opetettava aihe linkitetään 

osallistujien arkeen. Koulutuksessa käytetään 

kokeneita johtamisen asiantuntijoita niin 

liikunnan ja urheilun parista kuin 

ulkopuoleltakin. Jokaisella jaksolla kuullaan 

myös esimerkkejä johtamispoluista eri 

roolimallien kertomana. Koulutus antaa 

osallistujille mahdollisuuden kasvattaa 

verkostojaan sekä osallistujien kesken että 

omassa ympäristössään.  

  

Koulutuksen aikataulu 

 

1. jakso 14.-15.10.2017 Helsinki 

2. jakso 9.-10.12.2017 Helsinki 

3. jakso 17.-18.2.2018 Helsinki 

4. jakso 26.-27.5.2018  

5. jakso syksy 2018   

 

Koulutuspaikat ja tarkemmat aikataulut ilmoitetaan 

osallistujille ohjelmaan valitsemisen yhteydessä.  

 

 

 

 

 

 

Mentorointi 

 

Koulutuksen aikana osallistujat voivat käydä 

läpi koulutuksen teemoja mentorin 

avustamana. Mentori tukee osallistujien 

kehittymis- ja urasuunnitelman rakentamista. 

Suomen Olympiakomitea auttaa mentorin 

löytämisessä.   

 

Hinta  

 

Koulutuksen rahoittavat Kansainvälisen 

Olympiakomitean Olympic Solidarity, Gender 

Equality and Diversity –ohjelma ja opetus- ja 

kulttuuriministeriö. Koulutuksen hinta 

osallistujalle on 500€ (laskutetaan kahdessa 

erässä: 250 € syksyllä 2017 ja 250€ keväällä 

2018). Osallistumismaksu sisältää 5 

lähijaksoa, opetuksen, materiaalit ja ruokailut 

jaksojen aikana. Osallistujat saavat 

todistuksen kokonaan suoritetusta 

koulutuksesta. 

  

Ohjelmaan valitut vahvistavat 

osallistumisensa 11.9.2017 mennessä. 

11.9.2017 jälkeen ilmoitetuista peruutuksista 

pidätämme oikeuden veloittaa koko 

osallistumismaksun.  

 

Hakeminen 

 

Hakemukset linkin kautta 31.8.2017 

mennessä. Valinnasta ilmoitetaan syyskuun 

alussa.  

 

Hakemuksessa tulee taustatietojen lisäksi 

olla 

• Lyhyt kuvaus tavoitteista liikunnan ja 

urheilun johtotehtävissä 

• CV  

• Toive mentorista  

 

Lisätiedot  
Sari Kuosmanen   
Projektipäällikkö  
+358 40 158 1324   
sari.kuosmanen@olympiakomitea.fi  

https://my.surveypal.com/Johtaa-kuin-nainen--koulutus

