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pddtcis pyrkid Sinettiseuraksi kirjattiin
hallituksen kokouksessa maaliskuussa
2007.Pddtcison oltava, jotta voi anoa tukea Sinettiseura-pyrkimykseen.
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Mitdihmetti?Alkuvaihe
Otsikko kuvaa hyvin ensimmdisid keskustelujamme seurassa2007 vuoden alkupuolella, kun mietittiin Sinetin hankkimista seuralle. Olimme painiseurana
ldhinnd tcirmdnneet Sinettiin muiden
urheiluseurojen toimintaa tarkastellessamme, ja etenkin ihmetellessdmme,
miksi joku toinen sai niin helposti tukirahaa vuosittain toimintaansa verrattuna meihin.
Pddtettiin selvittdd asiaa ja seuran
puheenjohtaja Kari Matilainen pyysi
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allekirjoittanutta tekemddn seuran hallitukselle selvityksen asiassa.Thrtuin toimeen ja surffasin nettiin Nuori Suomi
-sivuille. Sieltii lciytyikin mukavasti tietoa, ja kun soitin Nuoren Suomen yhteyshenkilcille, saimme kattavasti ohjeita.
Mycis Painiliiton vdki kannusti ldhtemddn liikkeelle.
Hallituksemme kokoontui ja esittelin
asian. Selvitin, ettd kyseessd oli yksinkertaisesti seuratoiminnan sertifikaatti,
jossa seura tafltee 9 laatukriteerid, jotka
auditoidaan Nuoren Suomen ja lajiliiton
toimesta. Pddtettiin ryhtyii toimeen ja

(3kk)
Valmisteluvaihe
Valitsimme projektille yhden vastuuhenkikin ja tukihenkilcjn. Vastuuhenkilciksi
ryhtyi allekirjoittanut, ja tukihenkilciksi
Marko Kontinaho. Tyrinjakona oli, ettd
vastuuhenkilcikokosi ja tutki seuran toiminnassa puutteet laatukriteerien suhteen ja esitti ne tukihenkilcjlle, joka
kommentoi asioita sekd avusti niiden
kirjaamisessa. Vastuuhenkilcj mycis
mietti tarvittavat muutokset sekd tukihenkilcin kanssa kirjasi niistii toimintasuunnitelman.
Kun asiat olivat paperilla, tehtiin
hakemus, jossa anoimme rahaa pyrkimykseen Sinettiseuraksi. Tukea saatiin
1500 euroa. Se olikin riittdvii summa,
kun seura itse investoi toisen puolen.
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Liipivientivaihe

pakottaa seuran pysymddn ryhdissd, ja Toimikaa
ndin:
kehittdmddn toimintaansa! Paras tapa o Tehkdii pddtos pyrkid Sinettiseuraksi.
on valita seuralle Sinettivastuuhenkilci,
Pddtostulee kirjata, jotta sen voi
joka havaitessaanlipsumista tai epaHttaa hakemuksiin.
kohtia, epdroimdttd vaatii toiminnan o Valitkaa vastuuhenkilcjia informoikaa
korjaamista.
jdsenidnne.
o Ottakaayhteyttd Nuoren Suomen
yhteyshenkilcionsekd lajiliittoon. He
Mitiiolemme
hytityneet
Sinetistti
tukevat teitd.
o Seurasaa paremmin rahallistaja
. Akaa epdrciikci,homma on pienempi
toiminnallista tukea eri
kuin luulette! Suurin osa seuroista
organisaatioilta.
tdyttdd jo vaatimukset, vain
r Lehdisto on todella kiinnostunut
dokumentointi puuttuu.
julkaisemaanjuttuja toiminnastamo Hakekaa rahallinen tuki
me.
pyrkimykselle Sinettiseuraksi.
o Perustelummeeri paikoissauskotaan
paremmin, meilldhdn on sertifioitu
toiminta.
o Yhteistyotdyli lajirajojen on helppo
tehdd, sinettiseurattukevat toisiaan.
o Saammekoulutusta helposti,ja
edullisesti.
o Seura on pakottautunut avoimeen
seurakulttuuriin, j ossa kaikkia
i
toimijoita informoidaan,
kannustetaanja kiitetddn.
o Mycisvaikeat asiatja virheet
tiedotetaanja kdsitellddnavoimesti.
r
Seurantavaihe
atkuva)
Seuranjdsenmddrdkasvaatasaisesti,
fi
Mikddn ei sdily ikuisesti eikd itsestddn.
ilman markkinointia. Sinetti
Jotta voimme pitdd Sinettimme,on skarmarkkinoi meitd!
pattava ja tarkasteltava toimintaa jat- o Seurakehittyy, pitddksemme Sinetin
kossakin. Onneksi tdmd kdytdnncjssd
on vain pakko mennd eteenpdin!
Ldpivientivaiheessakorjattiin puutteita
;a dokumentoitiin kaikki yhdessd tukilenkilon ja vastuuhenkilcjn kanssa.
Kdytimme hyvdksi sdhkopostia ja tapasimmeviikoittain treenisalillalastemme treenatessa.Huhtikuussa 2008 istuimme alas kahdeksi tyopdivdksi, ja
"r'ddnsimme" toimintaliniauksen auditointimuotoon.
Ennen auditointia otimme koko
seuran aktiivi- ja avainhenkilot palaveriin ja kdvimme ldpi kaiken toimintaliniasta ja kriteereistdsekd mitd muutoksia
se keneltdkin vaatii. Kaikki ottivat asian
ilolla vastaan. Tdtdhdn oltiin kaivattu;
toiminta kirjoihin ja kansiin ja henkiloille selkedtvastuutehtdvdt,ohjeineen!
Ldpivientivaihe huipentui auditointiin joka tapahtui lajiliiton edustajanja
)'luoren Suomen edustajan toimesta.
Olimme tehneet perusteellistatycitd ja
muutaman korjausehdotuksen jdlkeen
meille mycinnettiin Sinetti, joka luovutettiin Viro-Suomi maaottelussaJdrvenpddssdkesdkuussa2008.

Nuoren
Suomen
Sinettiseuran
toimintaa
ohjaavat
toimintalinja
ja laatukdsikirja
Sinettiseuratoiminnan
tavoitteenaon
Ioytaayhteinentoimintatapaja
periaatteet,joilla lastenja nuorten
toimintaa seurassaedistetddn.Yhdessd
laadittu toimintalinja selventdd,miksi
seuraon olemassa,millaisille arvoille
toiminta perustuu,miten kdytdnnon asiat
hoidetaanja millaisia palvelujatarjotaan.
Toimintalinjan tekemistd varten Nuori
Suomi tarjoaa Seuratoimintalinja-oppaan.
Toinen tdrked tycivdline matkalla
Sinettiseuraksion Sinettiseuran
laatukdsikirja,j ossatarkennetaan
Sinettikriteerit.

Sinettikriteerit
Eettisetja kasvatuksellisetperiaatteet
1.Seurapitdd huolta jokaisestamukana
olevastalapsestaja nuoresta.
2. Seurantoiminta on kasvatuksellista.
3. Seurantoiminta on monipuolista.
Seuranorganisointija toteutus
4. Seurassaon nuorisotoiminnasta
vastaavahenkilci.
5. Seurallaon kirjallinen toimintalinja
seuran toimintaperiaatteista.
6. Seuranalle 16-vuotiaidenryhmdssdon
sovittu Pelisddnncitsekd lasten ettd
lastenvanhempienkanssa.
16-1 B-vuotiaidenryhmissdpelisddnncit
on sovittu nuorten ja valmentaiien
kesken.

7. Seurassakiitetddn kaikkia
seuratoimihenkiloitd heidiin
tekemdstddnarvokkaastatycjstd.
Ohjaajienja valmentajienosaaminen
B.Seuranohjaajatovat kdyneetlastenia
nuorten ohj aamisentarkoitetun
koulutuksen.
9. Seurassahuolehditaan
suunnitelmallisestiohjaajienja
valmentajienosaamisen
kehittdmisestd.
wwwnuorisuomi.fi/
miten_sinettiseuraksi
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