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SEURA

RYHMÄ

OHJAAMINEN 
JA 

VALMENTAMINEN

VIESTINTÄ 
JA 

ORGANISOINTI

YHTEISÖLLISYYS
JA

YKSILÖLLISYYS
YKSILÖ

Omien motiivien mukaista 
kasvua ja kehitystä tukevaa 

toimintaa

Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään 
huomiota?

HARJOITTELEMINEN 
JA 

KILPAILEMINEN
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Sinettiseurakriteerit

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

1.  Lapsen ja nuoren parhaaksi 
2.  Kannustava ilmapiiri
3.  Yhdessä tekemisen kulttuuri

VIESTINTÄ JA ORGANISOINTI

10.  Avoimuus ja vuorovaikutteisuus
11.  Selkeät roolit ja toimintatavat
12.  Toiminnan aktiivinen kehittäminen

HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN

4. Monipuolisuus, riittävä määrä ja
kehitystason huomiointi

5. Elämykset ja haasteet
6. Oppiminen ja kehittymisen mittaaminen

OHJAAMINEN JA VALMENTAMINEN

7.  Osaava ja innostava ilmapiiri
8.  Erilaisten yksilöiden huomiointi
9.  Urheilulliseen elämäntapaan  

kannustaminen



www.nuorisuomi.fi

Miten seurassa ja ryhmissä 
voidaan edistää 

yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä?
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YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS
1. Lapsen ja nuoren parhaaksi
2. Kannustava ilmapiiri
3. Yhdessä tekemisen kulttuuri

Seura

• 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 sidos-ryhmien
kanssa

Ryhmä

• 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

Sinettiseurassa jokainen lapsi ja nuori saa

...kokea, että hän on tärkeä ja että hänet huomioidaan yksilönä. Toiminta on iloista ja innostavaa. Lapsia ja nuoria
kannustetaan, heidän itsetuntonsa sekä sosiaaliset taitonsa kehittyvät ja he oppivat toimimaan yhdessä muiden
kanssa reilun pelin hengessä.
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Miten seurassa ja ryhmissä 
voidaan tukea hyvää 

harjoittelemista ja kilpailemista?
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HARJOITTELEMINENJA KILPAILEMINEN
4. Monipuolisuus, riittävä määrä ja kehitystason huomiointi
5. Elämykset ja haasteet
6. Oppiminen ja kehittymisen mittaaminen

Seura

• 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

Ryhmä

• Ominaisuuksia ja taitoja harjoitetaan
monipuolisesti

• Liikunnan määrää ja monipuolisuutta
seurataan

• Harjoituksia ja kilpailuja tarjolla kaikille
mukaan otetuille

Sinettiseurassa jokainen lapsi ja nuori saa

...harjoitella tehokkaasti oman kehitystasonsa ja motiiviensa mukaisesti sekä kokee haasteita, onnistumisia ja
epäonnistumisia. Lasten ja nuorten taidot sekä fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet kehittyvät ja he saavat myös
mahdollisuuden mitata omaa kehittymistään.
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Miten seurassa ja ryhmissä 
voidaan edistää laadukasta 

ohjaamista ja valmentamista?
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OHJAAMINEN JA VALMENTAMINEN
7. Osaava ja innostava ilmapiiri
8. Erilaisten yksilöiden huomiointi
9. Urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen

Seura

• 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. 

Ryhmä

• 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

•
Sinettiseurassa jokainen 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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Miten viestintä ja organisointi 
toimii seurassa ja mitä se 

tarkoittaa ryhmissä?
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Seura

• Seuralla on kirjallinen toimintalinja ja
yhteiset ohjeet pelisääntökeskusteluihin

• Toimijoiden roolit on määritelty ja 
tehtäviin on nimetty vastuuhenkilöt.

• Viestintä on suunnitelmallista ja avointa.

• Toimintaa arvioidaan säännöllisesti

• Talous ja hallinto on vastuullista

Ryhmä

• Vastuista ja pelisäännöistä on sovittu

• Toiminnasta vastaavien tiedot omasta
seurasta ja Sinettiseuratoiminnasta ovat
ajantasalla

• Toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus 
vaikuttaa ja antaa palautetta.

Sinettiseurassa jokainen lapsi ja nuori saa

... mahdollisuuden kertoa mielipiteensä itseään koskevista asioista ja hän tietää mitä tapahtuu, miten ja miksi

VIESTINTÄ JA ORGANISOINTI
10. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus
11. Selkeät roolit ja toimintatavat
12. Toiminnan aktiivinen kehittäminen


