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Jervenpedn Voimailiiat
"vflflnsivflt" itsensfl
Sinettiseuraksi

JiiVo:n Tero Luostarinen kuvaa prosessin
etenemistd neljdn vaiheen kautta.

Mitd ihmetti? Alkuvaihe (1 kk)
Otsikko kuvaa hyvin ensimmdisid kes-
kustelujamme seurassa 2007 vuoden al-
kupuolella, kun mietittiin Sinetin hank-
kimista seuralle. Olimme painiseurana
ldhinnd tcirmdnneet Sinettiin muiden
urheiluseurojen toimintaa tarkastelles-
samme, ja etenkin ihmetellessdmme,
miksi joku toinen sai niin helposti tuki-
rahaa vuosittain toimintaansa verrattu-
na meihin.

Pddtettiin selvittdd asiaa ja seuran
puheenjohtaja Kari Matilainen pyysi
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allekirjoittanutta tekemddn seuran halli-
tukselle selvityksen asiassa. Thrtuin toi-
meen ja surffasin nettiin Nuori Suomi
-sivuille. Sieltii lciytyikin mukavasti tie-
toa, ja kun soitin Nuoren Suomen yhte-
yshenkilcille, saimme kattavasti ohjeita.
Mycis Painiliiton vdki kannusti ldhte-
mddn liikkeelle.

Hallituksemme kokoontui ja esittelin
asian. Selvitin, ettd kyseessd oli yksin-
kertaisesti seuratoiminnan sertifikaatti,
jossa seura tafltee 9 laatukriteerid, jotka

auditoidaan Nuoren Suomen ja lajiliiton
toimesta. Pddtettiin ryhtyii toimeen ja

pddtcis pyrkid Sinettiseuraksi kirjattiin
hallituksen kokouksessa maaliskuussa
2007. Pddtcis on oltava, jotta voi anoa tu-
kea Sinettiseura-pyrkimykseen.

Valmisteluvaihe (3 kk)
Valitsimme projektille yhden vastuuhen-
kikin ja tukihenkilcjn. Vastuuhenkilciksi

ryhtyi allekirjoittanut, ja tukihenkilciksi
Marko Kontinaho. Tyrinjakona oli, ettd
vastuuhenkilci kokosi ja tutki seuran toi-
minnassa puutteet laatukriteerien suh-
teen ja esitti ne tukihenkilcjlle, joka
kommentoi asioita sekd avusti niiden
kirjaamisessa. Vastuuhenkilcj mycis
mietti tarvittavat muutokset sekd tuki-
henkilcin kanssa kirjasi niistii toiminta-
suunnitelman.

Kun asiat olivat paperilla, tehtiin
hakemus, jossa anoimme rahaa pyrki-
mykseen Sinettiseuraksi. Tukea saatiin
1500 euroa. Se olikin riittdvii summa,
kun seura itse investoi toisen puolen.



Liipivientivaihe (6 kk)
Ldpivientivaiheessa korjattiin puutteita
;a dokumentoitiin kaikki yhdessd tuki-
lenkilon ja vastuuhenkilcjn kanssa.
Kdytimme hyvdksi sdhkopostia ja ta-
pasimme viikoittain treenisalilla lastem-
me treenatessa. Huhtikuussa 2008 is-
tuimme alas kahdeksi tyopdivdksi, ja
"r'ddnsimme" toimintaliniauksen audi-
tointimuotoon.

Ennen auditointia otimme koko
seuran aktiivi- ja avainhenkilot palave-
riin ja kdvimme ldpi kaiken toimintalin-
iasta ja kriteereistd sekd mitd muutoksia
se keneltdkin vaatii. Kaikki ottivat asian
ilolla vastaan. Tdtdhdn oltiin kaivattu;
toiminta kirjoihin ja kansiin ja henki-
loille selkedt vastuutehtdvdt, ohjeineen!

Ldpivientivaihe huipentui auditoin-
tiin joka tapahtui lajiliiton edustajan ja
)'luoren Suomen edustajan toimesta.
Olimme tehneet perusteellista tycitd ja
muutaman korjausehdotuksen jdlkeen
meille mycinnettiin Sinetti, joka luovu-
tettiin Viro-Suomi maaottelussa Jdrven-
pddssd kesdkuussa 2008.

Seurantavaihe fi atkuva)
Mikddn ei sdily ikuisesti eikd itsestddn.
Jotta voimme pitdd Sinettimme, on skar-
pattava ja tarkasteltava toimintaa jat-
kossakin. Onneksi tdmd kdytdnncjssd

pakottaa seuran pysymddn ryhdissd, ja
kehittdmddn toimintaansa! Paras tapa
on valita seuralle Sinettivastuuhenkilci,
joka havaitessaan lipsumista tai epa-
kohtia, epdroimdttd vaatii toiminnan
korjaamista.

Mitii olemme hytityneet Sinetistti
o Seura saa paremmin rahallista ja

toiminnallista tukea eri
organisaatioilta.

r Lehdisto on todella kiinnostunut
julkaisemaan juttuja toiminnastam-
me.

o Perustelumme eri paikoissa uskotaan
paremmin, meilldhdn on sertifioitu
toiminta.

o Yhteistyotd yli lajirajojen on helppo
tehdd, sinettiseurat tukevat toisiaan.

o Saamme koulutusta helposti, ja
edullisesti.

o Seura on pakottautunut avoimeen
seurakulttuuriin, j ossa kaikkia
toimijoita informoidaan, i
kannustetaan ja kiitetddn.

o Mycis vaikeat asiat ja virheet
tiedotetaan ja kdsitellddn avoimesti.

r Seuran jdsenmddrd kasvaa tasaisesti,
ilman markkinointia. Sinetti
markkinoi meitd!

o Seura kehittyy, pitddksemme Sinetin
on vain pakko mennd eteenpdin!

Toimikaa ndin:
o Tehkdii pddtos pyrkid Sinettiseuraksi.

Pddtos tulee kirjata, jotta sen voi
Httaa hakemuksiin.

o Valitkaa vastuuhenkilcj ia informoikaa
jdsenidnne.

o Ottakaa yhteyttd Nuoren Suomen
yhteyshenkilcion sekd lajiliittoon. He
tukevat teitd.

. Akaa epdrciikci, homma on pienempi
kuin luulette! Suurin osa seuroista
tdyttdd jo vaatimukset, vain
dokumentointi puuttuu.

o Hakekaa rahallinen tuki
pyrkimykselle Sinettiseuraksi.

7. Seurassa kiitetddn kaikkia
seuratoimihenkiloitd heidiin
tekemdstddn arvokkaasta tycjstd.

Ohjaajien ja valmentajien osaaminen
B. Seuran ohjaajat ovat kdyneet lasten ia

nuorten ohj aamisen tarkoitetun
koulutuksen.

9. Seurassa huolehditaan
suunnitelmallisesti ohjaajien ja
valmentajien osaamisen
kehittdmisestd.

wwwnuorisuomi.fi/
miten_sinettiseuraksi

Nuoren Suomen Sinettiseuran
toimintaa ohjaavat toimintalinja
ja laatukdsikirja

Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on
Ioytaa yhteinen toimintatapa ja
periaatteet, joilla lasten ja nuorten
toimintaa seurassa edistetddn. Yhdessd
laadittu toimintalinja selventdd, miksi
seura on olemassa, millaisille arvoille
toiminta perustuu, miten kdytdnnon asiat
hoidetaan ja millaisia palveluja tarjotaan.
Toimintalinjan tekemistd varten Nuori
Suomi tarj oaa Seuratoimintalinja-oppaan.
Toinen tdrked tycivdline matkalla
Sinettiseuraksi on Sinettiseuran
laatukdsikirja, j ossa tarkennetaan
Sinettikriteerit.

Sinettikriteerit

Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet
1. Seura pitdd huolta jokaisesta mukana

olevasta lapsesta ja nuoresta.
2. Seuran toiminta on kasvatuksellista.
3. Seuran toiminta on monipuolista.

Seuran organisointi ja toteutus
4. Seurassa on nuorisotoiminnasta

vastaava henkilci.
5. Seuralla on kirjallinen toimintalinja

seuran toimintaperiaatteista.
6. Seuran alle 16-vuotiaiden ryhmdssd on

sovittu Pelisddnncit sekd lasten ettd
lasten vanhempien kanssa.
1 6-1 B-vuotiaiden ryhmissd pelisddnncit
on sovittu nuorten ja valmentaiien
kesken.
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