
 

SEURATOIMINNAN TYÖKALUJA 

SEURATOIMINNAN TSEKKAUSLISTA 

Seuratoiminnassa on monia asioita, joiden pitää toimia, jotta seura voi todeta perusasioiden olevan 

kunnossa. Asian helpottamiseksi alla on tsekkauslista, mikä jokaisen seuran kannattaa silloin tällöin tsekata! 

http://www.sport.fi/urheiluseura/hyva-hallinto/seuratoiminnan-kehittaminen/urheiluseuratoiminnan-

tsekkauslista 

 

OMAN SEURAN ANALYYSI 

Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva helppokäyttöinen kysely, jonka avulla 

kartoitetaan seuran toimivuutta. Seura voi tilata sähköisen kyselyn alla olevan tilaus/taustatietolomakkeen 

kautta. Tilauksen lähettämistä seuraavana keskiviikkona tilaaja saa sähköpostiinsa seurakohtaisen linkin, 

jonka seura voi lähettää jäsenilleen ja haluamilleen sidosryhmille. Linkin takaa löytyy lyhyt kyselylomake, 

jonka täyttämällä vastaaja arvioi seuraansa kahdeksasta eri seuratoiminnan ulottuvuudesta. Kyselyn 

tulokset ovat automaattisesti seuran käytössä. 

http://www.sport.fi/urheiluseura/hyva-hallinto/oman-seuran-analyysi 

 

SINETTISEURAKRITEERIT SEURANTOIMINNAN KEHITTÄMISEN TYÖKALU                          

Sinettiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun laatuseuroja. Sinettiseurat ovat aktiivisia ja 

haluavat kehittää omaa toimintaansa. 

Sinettiseura voi toimia aktiivisesti lasten ja nuorten parissa, jossa kilpaurheilu on merkittävä osa toimintaa 

tai seura voi keskittyä lasten ja nuorten harrasteurheilun laadukkaaseen toteuttamiseen. Useimmissa 

Sinettiseuroissa on sekä kilpa- että harrasteurheilutoimintaa. 

http://www.sport.fi/en/urheiluseura/sinettiseurat/sinettiseuraksi/sinettiseurakriteerit 

 

TYYTYVÄISYYSKYSELYT LAPSILLE, NUORILLE, VANHEMMILLE JA 

VALMENTAJILLE/MUUT SEURATOIMIJAT 

Seuroilla on mahdollisuus tilata käyttöönsä maksuttomia, helppokäyttöisiä sähköisiä seurakohtaisia 
kyselylomakkeita, jotka mittaavat seuratoimintaan osallistuvien tyytyväisyyttä. 

Lomakkeita on neljä erilaista: lapsille, nuorille, ohjaajille/valmentajille/seuratoimijoille sekä vanhemmille. 
Kyselyihin on mahdollista vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. 

http://www.sport.fi/en/urheiluseura/sinettiseurat/valon-palvelut-sinettiseuroille/tyytyvaisyyskyselyt 
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SEURAN TOIMINTALINJA 

Urheiluseuran toimintalinja selkiyttää seuran toimintaa. Toimintalinja kertoo, miksi seura on olemassa ja 

miten seura toimii ja mitä toimintaperiaatteita se haluaa toiminnassaan noudattaa. 

http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMTAvMDYvMTRfMTFfNDNfMTgyXzE1MTAwNl9Vc

mhlaWx1c2V1cmFuX3RvaW1pbnRhbGluamEucGRmIl1d/151006%20Urheiluseuran%20toimintalinja.pdf 

 

URHEILUN PELISÄÄNNÖT 

Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista 

ja käytännöistä. Haluamme kannustaa jokaista harjoitteluryhmää keskustelemaan ja sopimaan yhdessä 

kauden tärkeimmistä asioista kuten harjoittelemisesta, kilpailemisesta ja muista toimintatavoista.  

Pelisääntö keskustelut käydään lasten ja nuorten kanssa sekä lasten vanhempien kanssa erikseen. 

http://www.sport.fi/kasva-urheilijaksi/urheilun-pelisaannot 

 

KASVA URHEIIJAKSI –TESTIT 

Testit on tarkoitettu kaikkien lajien urheilijoille. Pääkohderyhmä ovat 11-15 –vuotiaat, jotka ovat 

innostuneet kehittämään itseään urheilijoina.  Testit pitävät sisällään ominaisuustestin, taitovalmiustestin, 

motivaatiotestin sekä elämänrytmitestin. Testin tehtyään urheilija syöttää tulokset järjestelmään, jonka 

jälkeen hän saa henkilökohtaisen palautteen.  

https://www.kasvaurheilijaksi.fi/ 

 

KOULUTUKSIA SEURATOIMIJOILLE JA VALMENTAJILLE 

Ohjaaja- ja valmentajakoulutukset (VOK I): http://www.sport.fi/kasva-urheilijaksi/koulutukset/alueiden-

koulutukset/vok-i-tason-teemakoulutukset 

Aikuisryhmien ohjaajakoulutukset: http://www.sport.fi/urheiluseura/nuorten-ja-aikuisten-

harrasteliikunta/koulutukset--2/liikuttajakoulutukset 

Seurajohdon ja –toimijoiden koulutukset: http://www.sport.fi/urheiluseura/hyva-hallinto/seuratoiminnan-

kehittaminen/koulutukset 

 

 

Lisätietoja: 

Eija Alaja   Antti Pekkala  

Seuratoiminnan asiantuntija  Seurakehittäjä/koordinaattori 

Valo ry   Suomen Painiliitto  

eija.alaja@valo.fi   antti.pekkala@painiliitto.net  

puh. 0400 617 531                                050 345 0446 
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