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Yleistä 

• Projekti perustui osin Liikuntaseurasta työtä ja tekemistä –
esiselvitysprojektiin     

• Projektin toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Keski-
Suomen Liikunta ry.    

• Projektin kesto oli 1.1.2015-31.12.2016 
• Projektin maantieteellinen alue oli Keski-Suomi.    
• Projekti sai tukea Euroopan sosiaalirahastosta Keski-Suomen ELY-

keskuksen kautta. 
• Projektin ensisijaisena kohderyhmänä oli kymmenen urheiluseuran 

avainhenkilöt, yhteensä noin 50 ihmistä. 
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Seurat jotka pääsivät mukaan:

Harjun Woima
Jaguars Spirit Athletes
JJK juniorit
JNV
JYP juniorit
Korpilahden Pyrintö
Muuramen Yritys
Saarijärven Pullistus
TVS Illusion
Äänekosken Huima
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Tavoitteet 
Päätavoitteena oli lisätä keskisuomalaisten liikuntaseurojen 
työnantajaosaamista sekä kiinnostusta tarjota työtä ja työpaikkoja:

• Mukana olevat liikuntaseurojen hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtajat 
tunnistavat erilaisia työtehtäviä liikuntaseuroista.

• Mukana olevat liikuntaseurat kehittävät toimintaansa taloudellisesti 
kestävämpään suuntaan.

• Hankkeessa syntyy innovatiivisia toimintamalleja ja sovelluksia nuorten ja 
ikääntyneiden työllistämiseksi liikuntaseuroissa.

• Hankkeessa saatua uutta tietoa ja kokemuksia levitetään mm. julkaisun ja 
seminaarien avulla.

• JAMKin yhteistyö liikuntaseurojen kanssa lisääntyy ja tiivistyy sekä 
kansainvälisten vaihto- opiskelijoiden eritysosaaminen otetaan 
liikuntaseurojen käyttöön.

• KesLi luo liikuntaseurojen työllistämispalvelun tietopankin, jonka avulla tämä 
toiminta lisääntyy pysyvästi.
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Keskeiset toimenpiteet    
1: Liikuntaseurojen koulutus- ja kehittämisprosessi, joihin sisältyi 
seurakohtaiset kehittämisohjelmat (vuosi 2015).
2: Kiertävä työllisyysasiantuntija tukee kentällä (syksy 2015 - kevät 
2016).
3: Valmistellaan 3-5 työllistämispilottia, joille voidaan hakea muuta 
rahoitusta (vuosi 2016). 
4: Järjestetään väliseminaari (alkuvuosi 2016) ja loppuseminaari 
(loppuvuosi 2016), joissa levitetään tietoa projektin toiminnasta ja 
tuloksista. 
5: Kootaan ja kirjoitetaan projektin toiminnasta ja tuloksista julkaisu 
JAMKin julkaisusarjaan (vuosi 2016).  
6:  Keski-Suomen Liikunta kokoaa liikuntaseurojen työllistämisen 
tietopankin, joka liitetään sen olemassa oleviin tukipalveluihin (syksy 
2016). 
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Seurojen koulutus- ja kehittämisprosessi 

• Tavoitteena oli menestyvä, kehittyvä ja työllistävä keskisuomalainen 
liikuntaseura. 

• Seuran piti nimetä viisi henkilöä jotka sitoutuvat seuran 
kehitystyöhön ja prosessin kokoontumisiin. 

• Kehitysprosessi rakentui kolmesta kaikille yhteisestä lähijaksosta ja 
niiden väliin sijoittuvista työpajoista, seurojen toiminnan 
analyyseistä, dokumentoinnista ja yhteisestä päätösseminaarista. 

• Seurojen lajiliittojen edustajat kutsuttiin mukaan prosessiin. 
• Prosessi oli seuroille ja lajiliitoille maksuton, mutta jokainen vastasi 

matkakustannuksista  
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Koulutus- ja kehittämisprosessin teemat  
1) Seura työnantajana
• Osaamistarpeet, henkilöstöohjelmat, työnantajuus, työlainsäädäntö.
2) Viestintä ja markkinointi 
• Miltä seuramme näyttää ja miltä haluamme sen näyttävän? 
• Viestinnän ja markkinoinnin haasteet sekä keinot, kysyntä ja 

tarjonta, sisäinen ja ulkoinen viestintä ja viestintäsuunnitelma. 
3) Toiminnan kehittäminen ja toimintaympäristön hallinta 
• Miten seurassa toimii jatkuvan kehittämisen malli? 

Toimintaympäristö ja sidosryhmät mahdollisuutena? Hankerahoitus 
toiminnan kehittämisen mahdollisuutena.  Onnistunut seuracase.

4) Talous ja hallinto 
• Hyvä hallinto, seurajohtaminen, varainhankinta ja varainhankinnan 

verotus, taloussuunnittelu.
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Prosessin aikataulutus   

Koulutuksen lähijaksot kestivät aina koko päivän 
Vuonna 2015 lähijaksoja järjestettiin 4

• Seuratyöpajojen ajankohdat sovittiin seurojen toiveiden 
mukaisesti. 

• Vuoden 2016 aikana seurojen toimintaa kehitettiin 
seurakohtaisesti

• Seuroille tuotettiin koulutusta kohdennetusti: viestintä, 
markkinointi, suunnittelu, varainhankinnan verotus, 
sporttisaitti, työnantajavelvoitteet,sopimusten tekeminen 

13.2.20178



Parasta projektissa seurakehittäjän mielestä

• Seurat saavuttivat asettamiaan tavoitteita!
• Kehitystyö jatkuu vaikka hanke loppuu
• Ilmapiiri oli avoin, kehittävä ja iloinen
• Seurojen keskinäinen osaamisen vaihtaminen oli 

ihailtavaa
• Seurat tekivät dokumentaatiota ja kehittivät oikeasti 

juurikin johtamista
• Hankeseurojen työnantajaosaaminen parani ja 

työntekijöiden työviihtyvyys lisääntyi
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Haasteeksi jäi?

• Miten auttaa paremmin yleisseuran johtajia?
• Miten löytää uusia tapoja johtaa yleisseuraa?
• Miten me urheilujärjestöjen työntekijät pystymme omalla 

työllämme keventämään yleisseurojen byrokratiaa?
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Kiitokset kuuntelemisesta, toivottavasti jaksatte lukaista 
julkaisun 
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Vastuut  ja yhteystiedot 
• Projektipäällikkönä toimii Petri Jussila, JAMK: projektin johto ja 

kokonaisvastuu projektin sisällöllisestä etenemisestä, viestinnästä, 
hallinnosta ja taloudesta.
+35840 542 0685, petri.jussila@jamk.fi

• Projektiasiantuntijana toimii Laura Härkönen, KesLi: liikuntaseurojen 
koulutus- ja kehittämisprosessista vastaaminen, palvelujen 
kehittäminen, osatoteuttajan talousvastuu ja viestintä.    
+35850 339 0459, laura.harkonen@kesli.fi

• Projektiasiantuntijana toimii Janne Laitinen, JAMK: työllisyys, 
palvelujen kehittäminen ja viestintä.
+35840 097 6751, janne.laitinen@jamk.fi
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