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SINETTISEURA
– LUPAUS LAADUSTA
HYVÄ SINETTISEURATOIMIJA
Sinettiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Sinettiseurat ovat
aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja – lajiensa ja
paikkakuntiensa parhaita!
Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja
nuorten urheilun parissa. Sinettiseuratoiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras.
Sinettiseurat tarjoavat jokaiselle mukana
olevalle lapselle kasvua ja kehitystä tukevaa ja
innostavaa toimintaa. Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös
vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta! Sinettikriteerit toimivat seuran kehittämisen apuna ja
laadun arvioinnin työkaluna.

Sinettiseurassa on hyvä pohtia, millaista harjoittelua ja kilpailua se edistää: yksi seura voi
tarjota laajan skaalan toimintaa, toinen seura voi profiloitua harrasteseuraksi ja kolmas
kilpaurheiluorientoituneeksi seuraksi. Kaikki
voivat silti olla Sinettiseuroja, jos seurassa
toimitaan laadukkaasti lähtökohtana lapsen ja
nuoren paras.
Laadukkaan toiminnan mahdollistavat aikuiset
– vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat – jotka ovat tietoisia
kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan.
Ilman teitä Sinettiseuratoiminta ei olisi mahdollista. Kiitos!

Taustaa
Vuonna 1992 aloitettu Sinettiseuratoiminta on Nuoren Suomen ja lajiliittojen yhteinen laatujärjestelmä. Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa
ja periaatteet, joilla laadukasta lasten ja nuorten toimintaa voidaan toteuttaa. Sinettiseuran
edustama arvopohja rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle. Lapsen ja nuoren
paras liikunnassa ja urheilussa on yksilön kasvun ja kehityksen tukemista sekä lapsuuden
ja nuoruuden kunnioittamista. Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
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SINETTISEURAN
LAATUKRITEERIT
1. Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys
• Lapsen ja nuoren parhaaksi
• Kannustava ilmapiiri
• Yhdessä tekemisen kulttuuri

• Osaava ja innostava ilmapiiri
• Erilaisten yksilöiden huomiointi
• Urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen

2. Harjoitteleminen ja kilpaileminen

4. Viestintä ja organisointi

• Monipuolisuus, riittävä määrä ja kehitystason huomiointi
• Elämykset ja haasteet
• Oppiminen ja kehittymisen mittaaminen

• Avoimuus ja vuorovaikutteisuus
• Selkeät roolit ja toimintatavat
• Toiminnan aktiivinen kehittäminen

Sinettikriteerit yksilöä varten
Sinettiseuran toiminnan keskiössä on
urheileva lapsi ja nuori. Lapsen ja nuoren
parhaaksi toimiminen edellyttää laadukasta
toimintaa hänen omassa harjoitusryhmässä
tai joukkueessa. Oman harjoitusryhmän tueksi
tarvitaan toimiva seuraorganisaatio.
Lasten ja nuorten laadukas urheiluseuratoiminta on monen eri tekijän summa. Sinettiseurojen
toimintaa ohjaavat kriteerit, jotka on ryhmitelty
neljään eri osa-alueeseen. (1) yhteisöllisyys ja
yksilöllisyys, (2) harjoitteleminen ja kilpaileminen, (3) ohjaaminen ja valmentaminen
sekä (4) viestintä ja organisointi.
Sinettikriteerit määrittelevät, minkälainen toimintakulttuurin tulisi olla, jotta yksilön kasvua
ja kehitystä tukeva toiminta toteutuu.
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3. Ohjaaminen ja valmentaminen

Auditoinnit kehittymisen tukena
Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin auditoinnin avulla. Uusi Sinettiseura auditoidaan kahden vuoden kuluttua ja
sen jälkeen auditointi on kolmen vuoden välein.
Auditoinnin tarkoituksena on tarkistaa Sinettikriteerien täyttyminen seurassa, vahvistaa hyviä
toimintoja ja löytää mahdolliset kehittämiskohteet. Tavoitteena on että, auditointi kannustaa
ja kiittää toimijoita laadukkaasta työstä sekä
antaa uutta innostusta toimintaan.
Sinettiseuratoiminta ja auditointijärjestelmä
muodostavat jatkuvan vuorovaikutuksen Sinettiseurojen, lajiliittojen ja Nuoren Suomen välille.
Auditoinnista vastaa lajiliitto. Audinoinneissa
apuna voivat olla liikunnan aluejärjestöjen
auditoijat.
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1. YHTEISÖLLISYYS JA
YKSILÖLLISYYS
Sinettiseurassa toiminnan lähtökohtana on
lapsen ja nuoren paras. Seurassa ja sen
ryhmissä on kannustava ilmapiiri ja yhdessä tekemisen kulttuuri. Palkitseminen ja
kiittäminen ovat luonnollinen osa seuran
toimintaa.

Yhteisöllisyyden ja 		
yksilöllisyyden osa-alueet
• Lapsen ja nuoren parhaaksi
• Kannustava ilmapiiri
• Yhdessä tekemisen kulttuuri

Seura

Ryhmä

• Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja
toimintatavat on kirjattu seuran toimintalinjaan
• Kaikille yhteisiä ’ME-henkeä’ edistäviä
tilaisuuksia järjestetään vuosittain
• Palkitsemisessa huomioidaan vuosittain
eri rooleissa toimivat henkilöt
• Seura toimii yhteistyössä sidosryhmien
kanssa.

• Ryhmien vastuuhenkilöt toimivat kasvatuksellisesti ja esimerkillisesti.
• Jokaisessa alle 15-vuotiaiden ryhmässä
on sovittu pelisäännöt yhdessä lasten ja
lasten vanhempien kanssa.
• Kaikkia lapsia/nuoria kannustetaan.
• Ryhmät osallistuvat seuran yhteisiin
tilaisuuksiin.

Lapsi ja nuori
••• saa kokea, että hän on tärkeä ja että hänet huomioidaan yksilönä. Toiminta on iloista ja innostavaa. Lapsia ja nuoria kannustetaan, heidän itsetunto sekä sosiaaliset taidot
kehittyvät ja he oppivat toimimaan yhdessä muiden kanssa reilun pelin hengessä.
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Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys seurassa

Toimintalinja ja Urheilun
Pelisäännöt
Yhdessä tärkeiksi koetut ja määritellyt arvot,
periaatteet ja toiminnan tavoitteet kirjataan
seuran toimintalinjaan. Toimintalinjan avulla
jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille
kerrotaan, miksi seura on olemassa, millaisille arvoille seuran toiminta perustuu, miten
käytännön asiat seurassa hoidetaan ja millaisia palveluita seura tarjoaa. Toimintalinjassa
kuvattujen asioiden toteutumista seurataan,
arvioidaan ja kehitetään. Toimintalinjaa päivitetään säännöllisesti. Toimintalinja pitäisi olla
kaikkien seuran toimijoiden tiedossa ja saatavilla esimerkiksi seuran nettisivuilla. Nuori Suomi
on tehnyt seuroja varten työvihkon, joka auttaa
seuran toimintalinja tekemisessä.

Seurajohto suunnittelee ja ohjeistaa seuran
ryhmien vastuuhenkilöitä Urheilun Pelisääntökeskustelujen käymisestä. Jokaisessa Sinettiseuran alle 15-vuotiaiden ryhmässä käydään
Pelisääntökeskustelut. Keskusteluissa pohditaan lasten ja nuorten urheilun arvomaailmaa
ja sovitaan ryhmän toimintaperiaatteista. Nuori
Suomi tarjoaa pelisääntökeskusteluja varten
tukimateriaalia.
Hyvin toimivaa yhteisöllisyyttä kuvastaa se, että
seuran toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa
toimintaan. Keskustelu ja yhdessä sopiminen
edesauttavat yhdessä tekemisen kulttuurin
muodostumista. Nuori Suomi tarjoaa Sinettiseuroille veloituksetta mahdollisuuden tehdä
tyytyväisyyskyselyn, jossa on omat kysymyksensä lapsille ja nuorille, vanhemmille sekä seuratoimijoille.
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Kannustava ilmapiiri, kiittäminen
ja yhteistyö

Urheilun Pelisääntökeskustelut
ja yhdessä sopiminen

Kannustava ilmapiiri ja seuratoimijoiden kiittäminen edistävät yhteisöllisyyden toteutumista.
Seurantoimintakyky ja resurssit ovat suoraan
verrannollisia vapaaehtoisten määrään ja innostukseen. Kannustavassa ilmapiirissä yhteisöllisyys johtaa hyvään yksilöllisyyteen.

Ryhmissä yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden
tukena toimivat Urheilun Pelisääntökeskustelut.
Keskusteluiden avulla kaikki ryhmään kuuluvat
pääsevät keskustelemaan ja sopimaan yhteisistä
toimintatavoista. Pelisääntökeskustelut tehdään
kahdessa osassa. Ohjaajat ja valmentajat keskustelevat pelisäännöistä lasten ja nuoren kanssa. Toinen osa pelisääntökeskustelua on vanhempien ja valmentajien sopimat pelisäännöt.

Seuratoimijoiden kiittäminen ja palkitseminen
kuuluvat Sinettiseuran toimintaan samoin kuin
yhteiset juhlat ja muut yhteishenkeä kohottavat
tilaisuudet. Sinettiseuroissa palkitaan urheilijoiden lisäksi myös valmentajia ja ohjaajia sekä
muita seuratoimijoita. Yksilöllinen huomiointi
kannustaa seuratoimijoita ja auttaa yhdessä
tekemiseen kulttuurin muodostumista. Nuori
Suomi tarjoaa jokaiselle Sinettiseuralle Vuoden
Juniorivalmentaja -kiertopalkinnon sekä mahdollisuuden esitellä palkittu valmentaja Nuoren
Suomen nettisivuilla.
Sinettiseura tekee yhteistyötä reilun pelin hengessä myös mm. muiden seurojen ja kuntien
kanssa.

Yhteisöllisyys ja 		
yksilöllisyys ryhmässä
Sinettiseuroissa ryhmien toiminnasta vastaavat
ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja toimivat
esimerkkinä.

Aikuisten väliset Pelisääntökeskustelut auttavat
vanhempia sitoutumaan seuran ja ryhmän toimintaan. Pelisääntökeskusteluissa on hyvä sopia
vanhempien roolista ja siitä millä tavalla heidän
on mahdollisuus osallistua ryhmän toimintaan.
Pelisääntökeskustelun aiheita ja tukimateriaalia keskustelun vetäjille löytyy Nuoren Suomen
tarjoamista Pelisääntömateriaaleista.

Ilmapiiri ja kannustaminen
Ryhmien toiminnassa kannustavan ilmapiirin
luominen on merkityksellinen asia niin yksilön
kuin ryhmänkin kannalta. Sinettiseurassa jokainen lapsi ja nuori huomioidaan myös yksilönä, ja
heitä kiitetään ja kannustetaan. Kannustavat ja
esimerkilliset aikuiset luovat hyvää ilmapiiriä toimintaan. Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys toteutuvat,
kun lapset ja nuoret vanhempineen kokevat kuuluvansa ryhmään ja olevansa osa koko seuraa.

Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys teeman pohdintaa
• Mitkä ovat seuranne arvot ja kasvatusperiaatteet? Ovatko arvot ja kasvatukselliset periaatteet
kirjattu toimintalinjaan? Mitä arvot ja kasvatusperiaatteet tarkoittavat käytännössä?
• Millainen kiittämiskulttuuri ja palkitsemisjärjestelmä seurassa on? Millaisia me-henkeä
edistäviä tilaisuuksia seura järjestää ja kuinka usein? Keitä kaikkia tilaisuuksiin osallistuu ja
keitä seurassa palkitaan?
• Minkälaista yhteistyötä seuralla on esimerkiksi muiden seurojen, kunnan ja lajiliiton kanssa?
Mitkä tahot ovat seuran tärkeimmät yhteistyötahot? Missä asioissa yhteistyötä tehdään?
• Miten seuranne Pelisääntökeskustelut toteutetaan? Saavatko ryhmät/joukkueet tähän tukea
tai ohjeita? Miten Pelisääntöjen toteutumista seurataan ja arvioidaan?
• Miten ongelmat ja syntyneet ristiriidat käsitellään seurassa ja ryhmissä?
• Miten kannustavaa ja avointa ilmapiiriä luodaan ja tuetaan seurassa ja ryhmissä?
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2. HARJOITTELEMINEN JA
KILPAILEMINEN
Monipuolisuus, riittävä liikuntamäärä ja
kehitystason huomiointi ovat lähtökohtia
hyvälle harjoittelemiselle ja kilpailemiselle.
Lasten ja nuorten tulee kokea harjoitellessa ja kilpaillessa elämyksiä ja haasteita.
Harjoittelemisen ja kilpailemisen tarkoitus
on tukea oppimista ja antaa mahdollisuus
mitata omaa kehittymistä.

Harjoittelemisen ja kilpailemisen
osa-alueet
• Monipuolisuus, riittävä määrä ja 			
kehitystason huomiointi
• Elämykset ja haasteet
• Oppiminen ja kehittymisen mittaaminen

Seura

Ryhmä

• Seura viestii omaehtoisen harjoittelun
ja liikkumisen tärkeydestä ja kannustaa
liikkumaan riittävästi sekä harrastamaan
muita lajeja.
• Seura linjaa, millaista harjoittelua ja kilpailua se edistää
• Kaikilla mukaan otetuilla on mahdollisuus motiivien ja kehitystason mukaiseen toimintaan.

• Ominaisuuksia ja taitoja harjoitetaan
monipuolisesti
• Liikunnan määrää ja monipuolisuutta
seurataan
• Harjoituksia ja kilpailuja on tarjolla kaikille mukaan otetuille

Lapsi ja nuori
••• saa harjoitella oman kehitystasonsa ja motiiviensa mukaisesti sekä kokee haasteita,
onnistumisia ja epäonnistumisia. Lasten ja nuorten taidot sekä fyysiset ja psyykkiset
ominaisuudet kehittyvät ja he saavat mahdollisuuden mitata omaa kehittymistään.
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Harjoitteleminen ja 		
kilpaileminen seurassa
Jokaisen Sinettiseuran on hyvä linjata, millaista
harjoittelua ja kilpailua se edistää. ”Yksi seura voi tarjota laajan skaalan toimintaa, toinen
seura voi profiloitua harrasteseuraksi ja kolmas
kilpailuorientoituneeksi seuraksi.” Tärkeintä
on, että seura osaa kertoa sen harjoittelua ja
kilpailemista koskevista valinnoista ja viestiä
niistä avoimesti sekä perustella valintoja Sinettiseuratoiminnan henkeä kunnioittaen.

Liikuntamäärät ja monipuolisuus
Harjoittelemisen ja kilpailemisen tulee tukea
lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehittymistä. Tämän edellytyksenä ovat riittävä viikoittainen liikuntamäärä sekä monipuolisuuden huomiointi. Sinettiseuran on hyvä viestiä riittävään
liikuntamäärän ja monipuolisuuden tärkeydestä
ryhmien vastuuhenkilöille, lapsille ja nuorille
sekä heidän vanhemmilleen.
Määrällisesti riittävällä liikunnalla tarkoitetaan,
että lapsi ja nuori liikkuu vähintään 14 tuntia
viikossa. Mikäli lapsella ja nuorella on huippuurheilullisia tavoitteita, tulee liikkua ja urheilla
vähintään 20 tuntia viikossa. Sinettiseurassa
lapsia ja nuoria kannustetaan seuraharjoittelun
lisäksi omaehtoiseen harjoitteluun ja aktiiviseen elämäntapaan. Liikkumisen määrä laskettaessa huomioidaan kaikki liikkuminen esim.
koulumatkat, välitunnit, pihaliikunta…

sien kehittäminen. Monipuolisen harjoittelun
avulla lapsi ja nuori saa hyvän pohjan harjoitella
ja oppia erilaisia taitoja sekä kokea elämyksiä
ja haasteita. Yksi keino monipuolisuuteen on
muihin lajeihin tutustuminen Sinettiseuroissa
lapsia ja nuoria kannustetaan harrastamaan
muita lajeja.
Lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen kehittymiseen kuuluu olennaisena osana myös ravinto ja
lepo. Riittävä lepo ja terveellinen ravinto tulee
huomioida harjoittelemiseen ja kilpailemiseen
liittyvissä toimenpiteissä. Samoin päihteettömyys on osa urheilullista elämäntapaa.

Motiivien ja kehitystason
huomioiminen
Sinettiseuran tavoitteena on tarjota jokaiselle
mukaan otetulle lapselle ja nuorelle toimintaa,
joka mahdollisimman hyvin vastaa hänen kehitystasoaan, osaamistaan, taitojaan ja motiivejaan. Sinettiseurassa voi olla erilaisia ryhmiä
lasten ja nuorten taito- ja kehitystason sekä
erilaisten motiivien mukaan.

Kilpaileminen kiehtoo ja
tarjoaa elämyksiä
Kilpailut luovat parhaimmillaan positiivisesti
jännittävän tilanteen, jossa voi haastaa itsensä ja
kasvattaa rohkeuttaan. Kilpailut, ottelut ja näytökset ym. antavat mahdollisuuden mitata omaa
kehittymistä ja näyttää uusia taitoja. Hyvin toteutettuna kilpaileminen tarjoaa mahdollisuuksia
tunteiden käsittelyn harjoitteluun, itsetunnon
vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja oman kehittymisen seuraamiseen.

Monipuolisuudella tarkoitetaan sitä, että harjoittelussa kaikkia fyysisiä ominaisuuksia
(kestävyys, voima, nopeus, liikkuvuus, lihaskunSeurassa on hyvä keskustella ryhmien vastuuto) ja kehon eri toimintoja (hengitys, sydän- ja
verenkierto,luut ja nivelet, hermosto ja lihakset, henkilöiden kanssa erilaisista kilpailemisen
mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Seura voi
aineenvaihdunta) kuormitetaan.
Sinettiseurojen harjoittelussa huomioidaan mo- tarvittaessa järjestää lasten ja nuorten tarpeet
Hyvä lasten
ja nuorten
urheilu
huomioiden
kilpailuja myös
omassa seurassa.
nipuolinen fyysisten ja psyykkisten ominaisuuk-

20 h / vko

Hyvä lasten ja
nuorten urheilu
10

20 h / vko

–> 11-v.
Monipuolista urheilua ja
urheilullinen elämäntapa

12–15-v.
Kasva urheilijaksi
tai
kasva liikkujaksi

14 h / vko

12 h / vko

huipu
tään
Täh

lle

20 h/vko

paillen
Harrastan kil

Harrastan

10 h/vko

15 h/vko

Harjoitteleminen ja 		
kilpaileminen ryhmässä
Harjoittelemisen ja kilpailemisen tarkoitus on
tukea oppimista ja urheilijana kehittymistä.
Sinettiseuroissa kaikki ryhmän lapset ja nuoret
pääsevät harjoittelemaan ja halutessaan kilpailemaan. Harjoittelun ja kilpailemisen kautta
lapset ja nuoret saavat elämyksiä ja haasteita

Harjoittelun monipuolisuus ja
laatu
Sinettiseurojen harjoitukset ovat aktiivisia ja
niissä liikutaan paljon. Ryhmissä harjoitellaan
monipuolisesti kaikkia fyysisiä ominaisuuksia,
motorisia taitoja ja lajitaitoja. Ryhmän vastuuhenkilöt kannustavat lapsia ja nuoria myös
omatoimiseen harjoitteluun ja aktiivisuuteen
seuraharjoitusten ulkopuolella. Lapsia ja nuoria
kannustetaan harrastamaan muita lajeja.

Harjoittelun laadun kannalta on tärkeää, että
lapset ja nuoret saavat hyvän mallin suorituksesta, riittävästi toistoja ja palautetta kehittymisensä tueksi. Tärkeintä on, että lasten ja nuorten motivaatio säilyy ja oppimista tapahtuu.

Kilpailut kehittymisen tukena
Kaikilla ryhmässä mukana olevilla lapsilla ja
nuorilla on oikeus kokea kilpailemisen riemu
ja sen mukana tuoma jännitys. Kaikkien oikeus
osallistua tai olla osallistumatta kilpailutoimintaan tulee huomioida ryhmän toiminnassa. Kilpailuissa lapsilla ja nuorilla tulee olla
mahdollisuus kokeilla omia rajojaan ja kokea
tunne-elämyksiä kannustavassa ilmapiirissä.
Korostuneen keskinäisen kilpailun, vertailun ja
erottelun sijasta ryhmässä tulee olla turvallinen
ilmapiiri yrittämiseen ja oppimiseen. Kilpailuissa kehitystä mitataan omaan aiempaan tasoon
verraten.

Harjoitteleminen ja kilpaileminen teeman pohdintaa
• Mitä toimenpiteitä seurassa ja ryhmissä on tehty omaehtoisen harjoittelun ja liikkumisen edistämiseksi? Mikä on seuran ja sen valmentajien/ohjaajien suhtautuminen muiden lajien harrastamiseen?
• Harjoittelevatko seuranne lapset ja nuoret riittävästi ja monipuolisesti? Miten sitä voidaan tukea?
• Millaisia linjauksia seura on tehnyt harjoittelemisesta ja kilpailemisesta? Onko harjoitteluun ja
kilpailemiseen liittyviä asioita kirjattu toimintalinjaan? Sovitaanko kilpailemiseen ja kilpailuihin
osallistumiseen liittyvistä asioista pelisääntökeskusteluissa? Onko harjoituksia ja kilpailuja
tarjolla kaikille mukaan otetuille?
• Miten lapsille ja nuorille annetaan palautetta kehittymisestä ja miten heidän kehittymistään seurataan?
• Miten seurassanne viestitään lasten ja nuorten vanhemmille omaehtoisen liikunnan, harjoittelun
ja monipuolisuuden tärkeydestä?
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3. OHJAAMINEN JA
VALMENTAMINEN
Sinettiseurassa ohjaaminen ja valmentaminen tapahtuvat osaavassa ja innostavassa
ilmapiirissä. Ohjaamisessa ja valmentamisessa huomioidaan erilaiset yksilöt siten,
että eri taito- ja kehitystasolla tai erilaisin
motiivein mukana olevilla lapsilla ja nuorilla
on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Osaava
ja innostava ohjaus ja valmennus kannustaa
lapsia ja nuoria urheilulliseen elämäntapaan.

Ohjaamisen ja valmentamisen
osa-alueet
• Osaava ja innostava ilmapiiri
• Erilaisten yksilöiden huomiointi
• Urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen

Seura

Ryhmä

• Seuralla on koulutussuunnitelma.
• Seuralla on toimintatapa, jolla ohjaajat ja
valmentajat saavat tukea toimintaansa ja
osaamisensa kehittämiseen
• Ohjaajat ja valmentajat sitoutetaan
yhteisen toimintalinjan toteuttamiseen.
• Tasoryhmiä muodostettaessa seuralla
on siitä suunnitelma, josta on avoimesti
viestitty.

• Jokaisella ryhmällä vähintään yksi valmentaja, joka on suorittanut lasten/nuorten
valmentamiseen tarkoitetun koulutuksen.
Suositus, että paikalla on vähintään yksi
täysi-ikäinen vastuuhenkilö.
• Ryhmän toiminta on suunnitelmallista ja
innostavaa.
• Erilaiset yksilöt voidaan huomioida eriyttämisen keinoin
• Tasoryhmiä muodostettaessa varmistettava,
että jokaisella on mahdollisuus jatkaa harrastusta

Lapsi ja nuori
••• saa yksilöllistä, osaavaa ja innostavaa ohjausta ja valmennusta. Urheiluharrastuksensa
kautta lapset ja nuoret saavat kipinän omatoimiseen harjoitteluun sekä liikunnalliseen ja
urheilulliseen elämäntapaan.
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Ohjaaminen ja 			
valmentaminen seurassa
Sinettiseuroissa ohjaamiseen ja valmentamiseen liittyvistä asioista tulee keskustella ja
sopia yhdessä valmentajien ja ohjaajien kanssa.
Asiat voidaan kirjata esimerkiksi seuran toiminta- tai valmennuslinjaan. Seurajohdon tehtävä
on seurata ja tukea sitä, että sovitut asiat näkyvät ryhmien ohjaus- ja valmennustoiminnassa.
Ohjaajat ja valmentajat ovat seuran tärkeimpiä
toimijoita ja heidän osaamisen tukemiseen ja
kouluttamiseen kannattaa panostaa. Seuran
vastuulla on, että jokaisella ryhmällä on vähintään yksi vastuuohjaaja, joka on suorittanut
lasten ohjaamisen ja valmentamisen tarkoitetun
koulutuksen.
Sinettiseurassa ohjaajia ja valmentajia kannustetaan kehittämään osaamistaan ja kouluttautumaan. Koulutuksen kautta valmentajat ja
ohjaajat saavat perustiedot ohjaamisesta ja valmennuksesta sekä yksilöiden huomioimisesta,
ryhmän hallinnasta ja harjoittelun suunnittelusta.

Koulutussuunnitelma
Koulutussuunnitelma auttaa seurajohtoa seuraamaan ohjaamisen ja valmentamisen laatua.
Suunnitelmaa varten kartoitetaan ohjaajien
ja valmentajien olemassa oleva koulutus ja
osaaminen. Koulutussuunnitelmassa kuvataan
seuran ohjaajien ja valmentajien koulutustarve
sekä selvitetään heille soveltuvia koulutusmahdollisuuksia. Koulutussuunnitelmaan kirjataan
myös seuran järjestämä sisäinen koulutus ja
muut ohjaajien ja valmentajien toimintaa tukevat toimenpiteet. Koulutussuunnitelmasta tulee
selvitä myös se, miten seura osallistuu koulutuksista aiheutuviin kustannuksiin.

Ohjaajien ja valmentajien
osaamisen kehittäminen
Ohjaajien ja valmentajien toimintaa ja osaamista voidaan kehittää seuran omien tarpeiden ja
mahdollisuuksien mukaan. Tällaisia toimenpiteitä tai tukimuotoja ovat esimerkiksi sisäinen
koulutus, tutortoiminta tai valmentajakerho.
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Erilaisten yksilöiden huomiointi
Ohjaamisen ja valmentamisen haasteet kulminoituvat usein siihen, miten erilaiset yksilöt osataan
huomioida siten, että kaikki oppivat ja saavat
haasteita. Tasoeroja voi kaventaa esimerkiksi
kannustamalla omatoimiseen harjoitteluun, tarjoamalla lisäharjoittelumahdollisuuksia tai yhteisharjoituksia jonkun harjoiteltavan asian ympärille.
Tasoryhmien perustaminen on yksi eriyttämisen
vaihtoehto. Sinettiseuraan voi perustaa erilaisia
ryhmiä lasten ja nuorten taito- ja kehitystason
sekä erilaisten motiivien mukaan. Tasoryhmiä
muodostettaessa tulee varmistaa, että jokaiselle lapselle löytyy paikka harrastaa. Tasoryhmiä
muodostettaessa on hyvä pohtia:
• Mikä on tasoryhmien tarkoitus?
• Millä perusteella ja missä iässä tasoryhmät
tehdään?
• Osataanko huomioida lajitaitojen lisäksi myös
fyysismotoriset  taidot ja urheilutaustat?
• Huomioidaanko myös psyykkiset ja sosiaaliset
taidot sekä kaveruussuhteet?

Urheilulliseen elämäntapaan
kannustaminen
Urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen
ja sen tukeminen ovat perustana Sinettiseuran
toiminnan suunnittelussa. Seuran tehtävänä on
varmistaa, että elämäntapaan liittyviä asioita
osataan tukea ohjaus- ja valmennustilanteissa.
Ohjaajien ja valmentajien oma esimerkillinen
toiminta on tärkeätä.

Ohjaaminen ja 			
valmentaminen ryhmässä
Innostavan ilmapiirin luominen ryhmän toimintaan on osaavan ohjaajan ja valmentajan tärkein
taito. Valmentajan ja ohjaajan osaaminen ja innostus välittyvät lapsille ja nuorille. Laadukkaan
ohjaamisen ja valmentamisen edellytyksenä
on, että kaikilla ryhmässä toimivilla ohjaajilla ja
valmentajilla on perustiedot lasten ja nuorten
urheilusta.
Koulutuksen ja kokemuksen kautta ohjaajien
ja valmentajien taidot käyttää erilaisia ryhmän
hallinnan keinoja ja työskentelytapoja vahvistuvat. Yksilöiden seuraaminen ja heidän taito- ja
kehitystason havainnointi ovat tärkeitä.

Erilaisia harjoitteita 		
ryhmän jäsenille
Urheiluharrastuksen tulee tarjota jokaiselle
lapselle ja nuorelle riittävästi haasteita. Ohjauksessa voidaan käyttää harjoitusten aikana erilaisia eriyttämisen keinoja. Tämä voi tarkoittaa
esim. pienryhmätyöskentelyä tai harjoitettavan
taidon mukaan muodostettavia ryhmiä. Yhteisten harjoitusten lisäksi osa urheilijoista voi haluta/tarvita lisäharjoittelua. Lapsille ja nuorille
voidaan antaa erilaisia kotiläksyjä tai seura voi
organisoida mahdollisuuden lisäharjoitteluun.

Ohjaaminen ja valmentaminen teeman pohdintaa
• Miten seurassa tuetaan ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittymistä? Kuka seurassa
vastaa ohjaajien ja valmentajien osaamisesta?
• Miten ohjaajat ja valmentajat on perehdytetty seuran toimintalinjaan?
• Minkälaisen koulutuksen seuranne ohjaajat ja valmentajat ovat tehtäviinsä saaneet?
Minkälaista osaamista seuranne ohjaajilla ja valmentajilla on (esim. aiemman valmennuskokemuksen tai siviilityön kautta)?
• Miten ohjaus- ja valmennustoiminnan suunnitelmallisuus näkyy koko seurassa? Miten
lasten ja nuorten yksilölliset erot voidaan ottaa huomioon ohjauksessa ja valmennuksessa?
Tarvitaanko tasoryhmiä ja jos, niin minkä ikäisille ryhmien muodostaminen olisi tarpeellista?
Miten tasoryhmät tehdään?

14

4. VIESTINTÄ JA
ORGANISOINTI
Sinettiseurassa viestintä ja organisointi ovat
avointa ja vuorovaikutteista. Seurassa on
sovittu vastuuhenkilöiden rooleista ja tehtävistä, ja ne ovat kaikkien seuran toiminnassa mukana olevien tiedossa. Sinettiseura
on aktiivinen ja kehityshaluinen seura, joka
kehittää ja arvioi toimintaansa.

Viestinnän ja organisoinnin
osa-alueet
• Avoimuus ja vuorovaikutteisuus
• Selkeät roolit ja toimintatavat
• Toiminnan aktiivinen kehittäminen

Seura

Ryhmä

• Seuralla on kirjallinen toimintalinja ja
yhteiset ohjeet Urheilun Pelisääntökeskusteluihin
• Toimijoiden roolit on määritelty ja 		
tehtäviin on nimetty vastuuhenkilöt.
• Viestintä on suunnitelmallista ja avointa.
• Toimintaa arvioidaan säännöllisesti
• Talous ja hallinto on vastuullista

• Vastuista ja pelisäännöistä on sovittu
• 	Toiminnasta vastaavien tiedot omasta seurasta ja Sinettiseuratoiminnasta ovat ajantasalla
• 	Toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus vaikuttaa ja antaa palautetta.

Lapsi ja nuori
••• saa mahdollisuuden kertoa mielipiteensä itseään koskevista asioista ja hän tietää
mitä tapahtuu, miten ja miksi.
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Viestintä ja organisointi
seurassa
Avoimuus ja vuorovaikutus
Hyvin toteutettu viestintä mahdollistaa riittävän
tiedon saannin seuratoimijoille. On tärkeää, että
kaikki mukana olevat tietävät mitä seurassa tapahtuu. Seurassa mukana oleville tulee kertoa,
mitä viestintäkanavia seura käyttää tiedottamisessa ja ketkä siitä vastaavat. On hyvä myös
tietää, miten toiminnasta voi antaa palautetta.
Sinettiseuran kannattaa hyödyntää kaikki käytettävissä olevat viestintämahdollisuudet, joita
ovat mm. kohtaamiset, tapahtumat ja seuran
nimissä tapahtuvat yhteydenotot. Helpotusta
arkeen tuovat myös
• verkkosivut ja -julkaisut (lehti, blogi, facebook
tms.)
• jäsenlehti ja –tiedotteet,uutiskirjeet
• pöytäkirjat
• tulospalvelu, mediatiedotteet
• markkinointimateriaalit
• julkaisut ja lajiliiton tarjoamat kanavat
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Toimintalinja, -ohjeet ja roolit
Hyvin organisoidussa seurassa toimijoiden roolit on määritelty ja tehtäviin on nimetty vastuuhenkilöt. Hyvä vastuuhenkilö on kiinnostunut
tehtävästä ja tietää mitä häneltä odotetaan.
Vastuuhenkilöiden tehtävistä sovitaan yhdessä
ja ne kirjataan toimintalinjaan, joka on kaikkien
nähtävillä esim. nettisivuilla.
Tehtäviä ja vastuita on hyvä jakaa usean toimijan kesken, jotta vältytään toimijoiden ylikuormittumiselta. Kun tehtävät, vastuut ja roolit on
selkeästi määritelty, löytyy helpommin tekijöitä
ja toimintaan sitoutuminen on houkuttelevampaa. Hyvin organisoidussa seurassa seuran
talous ja hallinto ovat asianmukaisesti ja vastuullisesti järjestetty.

Seuratoimijoiden koulutus ja
aktiivinen kehittämisote
Laadukkaasti toimivassa, kehityshaluisessa
seurassa ohjaajien ja valmentajien lisäksi myös
muille seuratoimijoille tarjotaan mahdollisuus
oman osaamisen kehittämiseen. Seuratoimijoiden koulutus voi tapahtua seuran sisäisinä
koulutuksina tai yhdessä muiden seurojen
kanssa. SLU-alueet ja lajiliitot tarjoavat erilaisia
koulutuksia seurojen vastuuhenkilöille.
Hyvän Sinettiseuran vuorovaikutukseen kuuluu
luonnollisena osana palautteen kerääminen ja
toiminnan arviointi. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään aktiivisesti, jotta asiat toimisivat jatkossa entistä paremmin. Sinettiseuroilla on mahdollisuus hyödyntää säännöllisesti esimerkiksi

Nuoren Suomen tarjoamia tyytyväisyyskyselyitä
toimintansa kehittämiseksi.

Viestintä ja organisointi
ryhmässä
Ryhmän toimintaa helpottaa, kun erilaisissa
tehtävissä ja rooleissa olevat ihmiset tietävät
omat vastuunsa ja velvollisuutensa. Ryhmän
sisällä sovitut Pelisäännöt mahdollistavat avoimen vuorovaikutuksen ryhmän vastuuhenkilöiden, urheilijoiden ja vanhempien kesken. Ryhmässä on hyvä sopia, miten tiedotus ryhmässä
toimii ja kuka siitä vastaa.Vanhemmille tiedottaminen on yksi tärkeä osan ryhmän viestintää.

Viestintä ja organisointi teeman pohdintaa
• Onko seuralla on kirjallinen toimintalinja ja yhteiset ohjeet pelisääntökeskusteluihin? 		
Miten toimintalinjasta viestitään?
• Mihin tehtäviin seura on nimennyt vastuuhenkilöt? Onko heidän kanssaan keskusteltu
tehtävänkuvasta? Onko tehtävät kirjattu toimintalinjaan?
• Miten ja mitä kanavia hyödyntäen seurassa viestitään koko seuraa koskevista asioista?
• Millaisia tiedotus- tai viestimistapoja on ryhmissä ja joukkueissa?
• Miten mahdollistetaan seura-aktiivien/seurajohdon välinen avoin vuorovaikutus?
• Miten koko seuran toiminnan arviointia ja kehittämistä toteutetaan?
• Miten seuran talous ja hallinto on hoidettu?
• Miten varmistetaan, että toiminnasta vastaavien tiedot omasta seurasta ja Sinettiseuratoiminnasta ovat ajan tasalla?
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Nuoren Suomen
palvelut
Sinettiseuroille
Nuori Suomi tarjoaa
Sinettiseuroille
Sinettilogo
Sinettiseura saa oikeuden käyttää toiminnassaan Sinettilogoa, joka on nuorisourheilun
laatumerkki. Sinetti kannattaa liittää mukaan
seuran tuotteisiin ja viestintään. Vanhemmat,
yhteistyökumppanit, päättäjät ja muut seuran
kannalta tärkeät tahot voivat siten nähdä, että
seura kuuluu valtakunnalliseen laatuseurojen
arvostettuun joukkoon. Muistakaa liittää Sinettilogo myös seuran nettisivulle!

Sinettituotteita
Sinettiseura voi tilata Nuoren Suomen kautta
erilaisia tuotteita, kuten esim. Jättisinettejä ja
kangasmerkkejä.

Tyytyväisyyskyselyt
Sinettiseuroilla on mahdollisuus tilata Nuoresta
Suomesta käyttöön sähköisiä seurakohtaisia
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kyselylomakkeita, jotka mittaavat seuratoimintaan osallistuvien tyytyväisyyttä. Tyytyväisyyskyselyt ovat Sinettiseuroille maksuttomia.
Lomakkeita on kolme erilaista: lasten kyselylomake, lasten vanhempien kyselylomake sekä
seuratoimijoiden lomake. Jokaisesta kyselystä
toimitetaan seuralle sähköinen tulosraportti.

Uutiskirjeet
Sinettimaili- ja Junnukoutsi -uutiskirjeet viestittävät lasten urheilun asioista seuraväelle.
Uutiskirjeet postitetaan automaattisesti Sinettiseuran yhdyshenkilölle. Muu seuraväki voi
tilata kirjeet maksutta Nuoren Suomen verkkosivujen kautta.

Vuoden Sinettiseura –palkinto
Vuosittain valitaan Vuoden Sinettiseura,joka
palkitaan Lemminkäisen lahjoittamalla stipendillä. Stipendi luovutetaan valtakunnallisessa
Sinettiseuraseminaarissa. Ohjeet vuoden
Sinettiseuraksi hakemisesta lähetetään kaikille
Sinettiseuroille.

Vuoden Juniorivalmentaja
-kiertopalkinto
Vuoden Juniorivalmentaja -kiertopalkinto
toimitetaan maksutta uudelle Sinettiseuralle.
Sinettiseurat voivat esitellä oman seuransa
Vuoden Juniorivalmentajan Nuoren Suomen
nettisivuilla. Kaikki vuoden aikana Nuoren
Suomen nettisivuilla esitellyt Vuoden Junioriovalmentajat ovat mukana,kun valitaan koko
Suomen Vuoden Juniorivalmentaja, joka palkitaan valtakunnallisella stipendillä. Vuoden
Juniorivalmentajien palkitsemisen mahdollistaa Veikkaus.

Kasvata urheilijaksi -stipendi
Vuosittain Sinettiseurat voivat hakea Kasvata
urheilijaksi -stipendiä. Stipendi myönnetään
seuralle, joka tekee esimerkillistä työtä erityisesti lasten ja nuorten terveellisten elämäntapojen edistäjänä huomioiden mm. ravinto, lepo,
päihteettömyys yms. asiat. Stipendin myöntää
Oy Alko Ab ja se luovutetaan Sinettiseuraseminaarissa. Tiedot stipendin hakumahdollisuudesta lähetetään Sinettiseuroille.

Tilaisuudet
Sinettiseuroille järjestetään yhteisiä alueellisia
tapaamisia ja vuosittainen valtakunnallinen
seminaari. Tilaisuuksista informoidaan seuroja
erikseen lähetettävillä kutsuilla.

Ongelmatilanteen ratkaiseminen
Ongelmatilanteiden ratkaisuihin on olemassa
lajiliittojen ja Sinettiseurojen kanssa sovittu
järjestelmä, miten mahdollinen ongelmatilanne
suositellaan ratkaistavaksi ja kehen missäkin
vaiheessa voi ottaa yhteyttä. Siitäkin voit lukea
tarkemmat ohjeet Nuoren Suomen nettisivuilta.
www.nuorisuomi.fi/sinettiseurat

Tukimateriaaleja ja
taustatietoja toiminnan
tueksi
Urheilun Pelisäännöt
Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on edistää
keskustelua ja sopimista lasten ja nuorten
urheilun periaatteista. Pelisääntökeskusteluihin
on olemassa tukimateriaalia lapsille, nuorille,
vanhemmille, valmentajille ja kaikille toiminnassa mukana oleville aikuisille. Tutustu uudistuneisiin Pelisääntömateriaaleihin
www.nuorisuomi.fi/pelisaannot

Kasva urheilijaksi
Kasva urheilijaksi palautejärjestelmä on tarkoitettu kaikkien lajien urheilijoille. Pääkohderyhmänä ovat 11–15 -vuotiaat, jotka ovat innostuneet kehittämään itseään urheilijoina. Kasva
urheilijaksi pitää sisällään ominaisuustestin,
elämänrytmitestin sekä motivaatiotestin.
www.kasvaurheilijaksi.fi

Taloudellista tukea
seuratoimintaa
Seuratuki tarjoaa mahdollisuuden hakea rahallista tukea seuran toimintaan. Tukea voi hakea
lasten ja nuorten seuratoimintaan sekä aikuisliikuntaan. Tukea haetaan vuosittain. Tukimuodot ja lisäinfoa tuesta löytyy www.seuratuki.fi
-sivuilta.
Seurojen päätoimisten palkkauksen tukemisesta löytyy myös lisäinfoa seuratuki -sivustolta.

Muuta materiaalia
urheiluseuroille
Nuoren Suomen nettisivulta löytyy urheiluseuroille erilaista materiaaleja mm.
• Esittelydioja (power point) esim. Sinettiseuratoiminta
• Erilaisia oppaita
• Tutkimusselvityksiä
• Seminaareissa esitettyjä materiaaleja
• Tutustu materiaaleihin osoitteessa 		
www.nuorisuomi.fi/urheilunmateriaalit
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www.nuorisuomi.fi/urheilu

Yhteistyössä

