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Johtaminen ja hyvä hallinto

• Seuralla on ajantasaiset säännöt ja se noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. 

• Seura noudattaa urheiluyhteisön Reilun pelin periaatteita.

• Seura edistää yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimintaan varallisuudesta, etnisestä alkuperästä, 
sukupuolesta, vammasta tai muusta yksilöön liittyvästä syystä riippumatta ja toimii syrjinnän ehkäisemiseksi.

• Seuralla on kirjallinen toimintakäsikirja,/ -toimintalinja, jossa on mainittu mm. vastuunjaosta eri toimijoiden 
välillä.

• Seuran talous on hyvin hoidettu ja se on läpinäkyvää. Seuralla on ohjeet joukkueiden/ ryhmien 
taloushallinnon hoitamisesta

• Seura on hyvä työnantaja

• Seurassa kiitetään ja palkitaan toimijoita 

• Seura järjestää monipuolisia tapahtumia ja/tai kilpailuja.

• Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen ja sidosryhmien kanssa.
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Osaamisen kehittäminen

• Seuran ohjaus- ja valmennustoiminta on suunnitelmallista kaikissa 
ryhmissä.

• Seurassa on suunnitelma, miten uudet toimijat perehdytetään seuran 
toimintaan.

• Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja 
heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tuetaan.

• Ryhmässä on ohjaajia/valmentajia vähintään yksi ohjaaja/10 lasta. Paikalla 
on vähintään yksi täysi-ikäinen  vastuuhenkilö. (lapset ja nuoret)

• Ohjaaja osaa soveltaa toimintaa osallistujille sopivaksi turvallisuustekijät 
huomioiden. 
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Viestintä ja toimintatavat

• Seurassa on sovittu, miten asioista viestitään.  
• Viestintä on innostavaa, avointa, vuorovaikutteista ja ajan tasalla 

olevaa.
• Ryhmillä/ joukkueilla on käytössä toimivat viestintävälineet. 
• Seuran nettisivuilta löytyvät toimintakäsikirja sekä yhteystiedot ja 

vastuualueet.
• Seura viestii toiminnasta houkuttelevasti siten, että se innostaa uusia 

tulijoita ja kertoo selkeästi, miten toimintaan pääsee mukaan.
• Seura, joka on saanut laatutunnuksen, pitää tunnusta esillä seuran 

viestinnässä sekä viestii nettisivuilla siitä, mitä laatutunnus tarkoittaa.
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Seuran erinomaisuus, uudistumiskyky ja 
erottautuminen 

Seuralla on hyviä ideoita / toimintatapoja ja – malleja, joista seura on 
ylpeä ja joista on malliksi muille seuroille.

Seurassa huolehditaan toiminnan uudistumisesta toimintaympäristön 
muuttuessa ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamisesta?
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Yhdessä onnistuen / Yhteistyötaidot

Seura tekee yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. muiden 
seurojen, koulujen, yritysten, kunnan yms. muiden 
toimintaympäristössä vaikuttavien tahojen kanssa.
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