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Suomen Taekwondoliiton sinettiseuraksi hakeneen
seuran seurakäynti
Hakumenettely Suomen Taekwondoliiton sinettiseuraksi sekä Suomen Taekwondoliiton sinettiseuravaatimukset ja sinettiseuralle tarjottavat palvelut on esitetty ‘Suomen Taekwondoliiton sinettitoiminta’ -ohjeessa.
Tässä ohjeessa kuvataan menettelytavat seurakäynnille, auditoinnille, sinettiseuraksi hakeneessa seurassa. Ohjetta ylläpitää juniorivaliokunta.
Tätä ohjetta noudatetaan myös Sinettiseuran oltua Sinettiseura kaksi vuotta (ensimmäinen arviointi) ja sen jälkeen kolme vuotta (toisesta arvioinnista eteenpäin). Ajan täyttyessä juniorivaliokunta arvioi seuran lasten ja nuorten toiminnan laadun uudelleen ja päättää saako seura jatkaa Sinettiseurana.
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SEURAKÄYNNIN TARKOITUS JA TOTEUTUS

Seurakäynti eli auditointi toteutetaan sinettiseuraksi hakeneessa seurassa hakuprosessin loppuvaiheessa. Seurakäyntiä edeltää seuran nuorisovastaavan kanssa käytävät keskustelut ja sinettiseuravaatimuksiin vastaaminen seurassa. Seurakäynti voidaan tehdä, kun seura on toimittanut juniorivaliokunnalle (nuorisovastaavalle) tarvittavat kirjalliset materiaalit ja valiokunta on
todennut ne kriteerien mukaisiksi.
Seurakäynnin tarkoituksena on todeta Suomen Taekwondoliiton sinettivaatimusten täyttyminen
ja seuran lapsi- ja nuorisotoiminnan laatu, sopia seuran toiminnan kehittämiskohteista sekä todeta mahdollisuudet sinettiseuran laatumerkin luovuttamiselle.
Seurakäynnin toteuttaa juniorivaliokunta seuran nuorisovastaavan kanssa sovittuna ajankohtana. Seurakäynnille osallistuu nuorisovastaavan lisäksi myös liikunnan aluejärjestön edustaja tai
edustajia.
Seurakäyntejä voidaan joutua pitämään useita. Seurakäynnin/-käyntien aikana sovitaan seuran
toiminnan kehittämiskohteista, jotka on laitettava kuntoon, ennen kuin seura voi saada sinettiseuran laatumerkin.
Ennen seurakäyntiä liiton nuorisovastaava lähettää seuralle etukäteen mietittäväksi laatujanat,
joista auditointikeskustelussa keskustellaan. Jokainen keskusteluun osallistuva voi etukäteen
miettiä mihin kohtaan laatujanaa laittaa oman seuran toiminnan.
Lisäksi seurajohto vastaa nuorisovastaavan lähettämään etukäteiskyselyyn seuran toiminnasta.
Auditointikeskusteluun voi osallistua useita henkilöitä seuran eri toimijoista; seurajohdosta,
vanhemmista, ohjaajista ja nuorista. Keskustelun tarkoituksena on tuoda esiin seuratoiminnan

hyviä käytäntöjä ja keksiä uusia toimintatapoja. Lisäksi todetaan sinettikriteerien täyttyminen tai
täyttymättömyys. Keskustelu toteutetaan sinettikriteerien pohjalta ja puheenjohtajana toimii joko
nuorisovastaava tai liikunnan alueen edustaja. Mitä enemmän ihmisiä keskusteluun osallistuu,
sitä rikkaampaa ja monipuolisempaa keskustelu voi olla. Hyvä ryhmäkoko on noin 10 – 15 henkilöä ja ryhmässä on useita edustajia jokaisesta ryhmästä. Keskusteluun on hyvä varata aikaa
vähintään kolme tuntia ja seuran tehtävänä on kutsua paikalle tarvittavat henkilöt, varata tilat
sekä huolehtia kahvitarjoilusta tilaisuuden aikana.
Seurakäynnistä laaditaan raportti Valolle. Raportti liitetään juniorivaliokunnan seuraavan kokouksen kokouspöytäkirjaan. Menettelyllä saatetaan seurakäynnin tulokset myös Taekwondoliiton hallituksen tietoon.

2

LASTEN HARJOITUSTEN SEURAAMINEN

Mikäli keskustelu on mahdollista toteuttaa ennen tai jälkeen seuran lasten harjoituksia, voidaan
seurata lasten harjoituksia käynnin yhteydessä. Harjoitusten seuraamisen tarkoituksena on tutustua seuran harjoitusten laatuun. Tärkeitä tarkasteltavia kohteita on muun muassa, miten harjoituksen pitäjä ohjaa, opettaa ja harjoituttaa lapsia ja nuoria sekä miten lasten ja nuorten aktiviteettia ja motivaatiota ylläpidetään. Tarkasteltavia kohteita ovat myös, miten palautetta annetaan ja miten siihen suhtaudutaan.
Erityisen tärkeänä kohteena on tarkastella harjoitusten laatua lasten ja nuorten näkökulmasta.
Tällaisia asioita ovat, miten lapset ja nuoret osallistuvat harjoitukseen, mikä on heidän motivaatiotasonsa ja kuinka aktiivisesti he osallistuvat. Painopisteenä on arvioida, miten harjoitusten
laatu ilmentyy lapsissa ja nuorissa.
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SEURANTAKÄYNNIN JÄLKEISET TOIMENPITEET

Juniorivaliokunta käsittelee seurantakäynnin kokouksessaan, jonka pöytäkirjan liitteeksi seurankäynnin muistio liitetään. Kokoukseen mennessä varmistutaan, että seurakäynnin yhteydessä sovitut korjaavat toimenpiteet on tehty.
Juniorivaliokunnan kokouksessa päätetään siitä, että täyttääkö sinettiseuraksi hakenut seura
Suomen Taekwondoliiton sinettiseuravaatimukset ja että voidaanko seuraa esittää Taekwondoliiton sinettiseuraksi ja siitä osoituksena esittää myönnettäväksi sinettiseuran laatumerkki tai
voidaanko sinetin voimassaoloa jatkaa vanhan sinettiseuran tapauksessa. Päätös merkitään
kokouspöytäkirjaan.
Hallituksen lapsi- ja nuorisovastaava esittelee asian hallitukselle, joka päättää seuran valitsemisesta Taekwondoliiton sinettiseuraksi.
Juniorivaliokunta sopii sinetin luovutuksesta seuran nuorisovastaavan kanssa. Taekwondoliiton
puolelta Sinetin tulee luovuttamaan joko puheenjohtaja tai pääsihteeri nuorisovastaavan kanssa. Tavoitteena on, että sinetti luovutetaan lasten ja vanhempien läsnä ollessa esimerkiksi seuran juhlatapahtumaan liittyen. Seura kutsuu paikalliset tiedotusvälineiden edustajat tilaisuuteen,
jotta tapahtumasta saadaan tietoa alueen väestölle. Sinetti toivotaan laitettavan harjoitussalin
seinälle sellaiseen paikkaan, josta se on kaikkien helposti nähtävissä.

