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Tämä ohje korvaa aiemman 22.3.2011 annetun ohjeen.

Suomen Taekwondoliiton sinettiseuratoiminta
Nuori Suomi Sinettiseurat ovat nuorisotoiminnan laatuseuroja, jotka ovat saaneet valtakunnallisen tunnustuksen laadukkaasta nuorisotoiminnastaan. Sinetti on valtakunnallisen seuratoiminnan laatumerkki. Se kertoo lajin parhaiten toteutetusta nuoriso- ja seuratoiminnasta. Sinetti kertoo myös ympäröivälle yhteiskunnalle seuran toiminnasta: sinetti on selkeä osoitus seuran toiminnan laadusta. Sinetti on käytössä yli 40 lajissa, ja sinettiseuroja on yli 570.
Suomen Taekwondoliitto julistaa avoimeen hakuun pääsyn Sinettiseuraksi. Hakemukset jätetään Taekwondoliiton nuorisovastaavalle. Hakemukset käsittelee Juniorivaliokunta, joka arvioi
seuran toiminnan laatua mm seurakäynneillä. Taekwondoliiton hallitus hyväksyy seuran sinettiseuraksi Juniorivaliokunnan käsittelyn perusteella.
Nuoren Suomen tuen lisäksi Suomen Taekwondoliitto tarjoaa Sinettiseuroilleen etuja, tiedotusapua, sinettikoulutusta ja tapaamiset junioritoiminnan vastuuhenkilöille ja koulutusta.

Hakumenettely sinettiseuraksi:
Perusedellytys on, että seuralla on halu tulla Sinettiseuraksi ja kehittää toimintaansa. Peruskriteerinä on seuran lupaus, että junioritoiminnassa otetaan huomioon kaikki lapset, nuoret ja heidän vanhempansa. Sinettiseuralta edellytetään:
- seuran toiminnan järjestelmällistä suunnittelua (toimintalinjan tekemistä),
- sinettikriteerien täyttämistä,
- raportointia juniorivaliokunnalle sinetin uusimisen yhteydessä,
- osallistumista vuosittain Sinettiseurojen yhteistilaisuuteen, Sinettiseuraseminaariin

Hakemus sinettiseuraksi tehdään vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää
tarvittavat selvitykset toimintasuunnitelmasta, koulutussuunnitelmasta ja kannustejärjestelmästä. Ennen hakemuksen jättöä kannattaa tutustua Sinettiseurojen toimintaan esimerkiksi liiton sivuilla (http://www.suomentaekwondoliitto.fi/juniorit/sinettiseurat/) ja ottaa yhteyttä nuorisovastaava Tiiu Tuomeen (tiiu.tuomi@taekwondo.fi tai p. 09- 3481 2505).
Juniorivaliokunta käsittelee hakemukset ja tekee seurantakäynnin seurassa. Ennen seurantakäyntiä seuran tulee toimittaa vaadittavat tiedot (toimintalinja, toimintasuunnitelma, talousarvio/budjetti ja selvitys kriteerien täyttämisestä). Kysymyksiin liittyen seuran aktiivisuuteen osallistua liiton tapahtumiin ja niiden järjestämiseen annetaan vapaamuotoinen ja luotettava selvitys.

Seuran tulee täyttää kaikki sinettiseuravaatimukset.
Liiton hallitus päättää sinetin myöntämisestä seuralle Juniorivaliokunnan valmistelun ja esittelyn
perusteella. Päätöksestä ilmoitetaan seuran lisäksi Nuoren Suomen vastuuhenkilölle.
Seuralle luovutetaan sinetti taekwondoliiton katsomassa, riittävän juhlallisessa tilaisuudessa.
Sinetin luovuttavat liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä nuorisovastaavan kanssa. Sinetin luovutuksen yhteydessä seura saa Nuoren Suomen Sinettiseuramateriaalia (mm.
hihamerkkejä, pinssejä ja kannusteita).
Sinetti on voimassa kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen sitä voi hakea uudelleen. Ensimmäinen uusinta-auditointi on suoritettava kahden (2) vuoden kuluttua sinetin myöntämisestä, toinen kolmen (3) ja siitä eteenpäin aina kolmen (3) vuoden välein.

Nuori Suomen palvelut sinettiseuralle
1. Sinettiseurojen oma Extranet-tila.
2. Sinettiseuramateriaaleja.
3. Sinettituotteita (esim. Jättisinettejä ja kangasmerkkejä).
4. Sinettiseurojen yhteisiä alueellisia tapaamisia ja vuosittaisen valtakunnallisen tapaamisen.
5. Sinettimaili- ja Junnukoutsi-verkkolehden 4 kertaa vuodessa sekä muita tiedotteita tarpeen mukaan.
6. Sähköisen tyytyväisyyskyselyn maksutta seuran käyttöön.
7. Valtakunnallista Sinettiseuratoiminta-näkyvyyttä mediassa. Tämän lisäksi Sinettiseurojen
kannattaa omalta osaltaan viestiä Sinettilogon avulla mm. nettisivuilla ja painotuotteissa
seuran laadukkaasta nuorisotyöstä lasten vanhemmille, yhteistyökumppaneille ja kunnan
päättäjille.
8. Vuoden Juniorivalmentaja -kiertopalkinto maksutta seuralle.
9. Vuosittaisia lisäpalveluita / muita erityistoimenpiteitä.
10. Neuvoja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Suomen Taekwondoliiton palvelut sinettiseuralle
1. Nuori Suomi Sinetin käyttöoikeus kahdeksi vuodeksi = LAADUN LEIMA.
2. Julkisuutta liiton julkaisuissa.
3. Taloudellista tukea 200 euroa / vuosi / sinettiseura.

Tukisummaa voi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
- Suomen Taekwondoliiton järjestämät koulutukset,
- SLU:n alueiden järjestämä koulutus,
- Nuori Suomen koulutusmateriaali,
- Nuori Suomen sinettimateriaali (Pro Nuori Suomi -paketit, tarrat, hihamerkit,
pinssit, viirit/liput jne.),
- ohjaajien osallistumiseen lasten mukana Taekwondoliiton leireille.
4. Liitto maksaa seuran nuorisovastaavan osalta Sinettiseurojen yhteistapahtumaan:
- seminaarin kustannukset,
- edestakaiset matkat kotipaikkakunta - Helsinki.
5. Seuran ohjaajat ovat etuoikeutettuja Suomen Taekwondoliiton järjestämille kursseille.
6. Nuorisovastaaville suunnattuja tilaisuuksia (Kevät- ja Syysseminaari) ja tarvittaessa tilaisuuksia Sinettiseurojen edustajille.
7. Tarvittaessa neuvontaa mm. seuran toimintasuunnitelman tai toimintalinjan laatimiseen.

SUOMEN TAEKWONDOLIITON
SINETTISEURAVAATIMUKSET
YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS
1.
Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras
2.
Ilmapiiri on kannustava
3.
Toiminnassa on yhdessä tekemisen kulttuuri
HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN
4.
Monipuolista, määrällisesti riittävää ja kehitystason huomioivaa
5.
Elämyksiä ja haasteita tarjoavaa
6.
Tukee oppimista ja antaa mahdollisuuden mitata kehittymistä
OHJAAMINEN JA VALMENTAMINEN
7.
Tapahtuu osaavassa ja innostavassa ilmapiirissä
8.
Huomioi erilaiset oppijat
9.
Kannustaa urheilulliseen elämäntapaan
VIESTINTÄ JA ORGANISOINTI
10.
Avointa ja vuorovaikutteista
11.
Roolit ja toimintatavat ovat selkeät
12.
Toimintaa kehitetään aktiivisesti
Liiton omat kriteerit:
13.
Seuran ohjaajat ja harrastajat osallistuvat aktiivisesti Suomen
Taekwondoliiton lasten ja nuorten tapahtumiin
14.
Seura järjestää Suomen Taekwondoliiton lasten ja nuorten
tapahtumia
15.
Seuralla on lisenssejä % lapsista ja lasten ohjaajista:
50 %
riittävästi
75 %
hyvin
100 %
erinomaisesti
_____

