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SEURAN TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 Seuran toiminnan tarkoitus on jäsenistön tiedossa 

 Seura on määritellyt arvolähtökohtansa 

 Seuralla on pitkän aikavälin tavoite/visio 

 Seura on valinnut mitä ja miten tekemällä se saavuttaa tavoitteensa ja on viestinyt siitä avoimesti 

 Seura toimii Reilun Pelin periaatteiden mukaan 

URHEILUTOIMINNAN PERIAATTEET 
 Seura on määritellyt urheilutoiminnan tavoitteet ja asettanut niille mittarit ja seurannan 

 Joukkueiden sisäisistä vastuista ja pelisäännöistä on sovittu 

 Seurassa edistetään urheilullista elämäntapaa 

 Seura on varmistanut, että kaikki toimijat ovat tietoisia antidoping -säädöksistä 

 

 

 



 

 

URHEILUTOIMINTA 

 Seuralla on valmennuslinja, jossa on yksilöity käsipalloilijan urapolku sekä valmentajien koulutustaso 

 Seura sitouttaa valmentajat ja ohjaajat valmennuslinjan toteuttamiseen 

 Valmentajille on koulutussuunnitelma 

 Joukkueella on vähintään yksi liiton määrittelemän tason mukaisen valmentajakoulutuksen käynyt 

valmentaja/ohjaaja 

 Seura edistää urheilun ja opiskelun/työn yhdistämistä 

 Harrastajan polku on kuvattu 

 Seura järjestää pallokouluja 

 Seura hyödyntää käytettävissä olevat olosuhteet tehokkaasti 

 Seuralla on olosuhteiden kehittämissuunnitelma 

 

JOHTAMINEN 

 Päätöksenteko on avointa 

 Hallituksen sisäiset vastuut on jaettu 

 Hallitus arvioi toimintaansa vähintään kerran vuodessa 

 Seura noudattaa yhdistyslakia ja muita sitä koskevia säädöksiä 

 Seura on laatinut vuosikellon toistuville tehtäville 

 Seuralla on toimintamalli yhteistyökulttuurin luomiseksi 

 Seurahenkeä vahvistavia tilaisuuksia järjestetään 

 Seuran toiminnassa mukana olevia palkitaan säännöllisesti 

 

ORGANISAATIO 

 Seuran organisaatio on kuvattu ja se on toimijoiden saatavilla 

 Organisaatiossa on nimettynä ainakin seuraavat roolit 

o Urheilutoiminnasta vastaava 

o Valmennuksesta vastaava 

o Junioritoiminnasta vastaava 

 Seuratoimijoiden roolit on kuvattu 

o Toimihenkilöt 

o Valmentajat/ohjaajat 

o Joukkueenjohtajat 

o Rahastonhoitajat 

o Huoltajat 

o Vanhemmat 

 Seuratoimijoiden polku on kuvattu 

 



 

 

VIESTINTÄ  

 Seuran viestintä on avointa ja suunnitelmallista 

 Joukkueilla on käytössä toimivat viestintävälineet 

 Toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus vaikuttaa ja antaa palautetta 

 

TALOUS 

 Talouden suunnittelu ja raportointi on läpinäkyvää 

 Seuralla ja joukkueilla on yhtenäinen tapa hoitaa taloushallinto 

 Seuran varainhankinta on monipuolista 

 

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 

 Seura osallistuu lajin kehittämiseen 

 Seura tekee yhteistyötä koulujen kanssa 

 Seura tekee yhteistyötä urheiluakatemian ja/tai -opiston kanssa 

 Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen kanssa 

 Seura osallistuu liikunnan ja urheilun kehittämiseen paikallisesti 

 
 

 

 

 

 

 


