
SEURAN PERUSTIEDOT 

Perustiedot 

Auditoitava seura * Ruoveden Pirkat 

Lajiliitto * Suomen Pesäpalloliitto 

Auditointipäivämäärä 03.10.2014 

Auditoijat 

1. Auditoijan nimi * Jari Malinen 

1. Auditoijan sähköpostiosoite * jari.malinen@pesis.fi 

2. Auditoijan nimi   

2. Auditoijan sähköpostiosoite   

3. Auditoijan nimi   

3. Auditoijan sähköpostiosoite   

Seuran yhdyshenkilö 

Nimi * Hanna Juurakko 

Sähköposti * hanna.juurakko@phpoint.fi 

Osoite   

Seurassa olevien alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä * 121 

Seurassa toimivien lasten ja nuorten ohjaajien määrä * 24 

ARVIO SINETTIKRITEERIEN TÄYTTYMISESTÄ 

Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys * 

1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 

2. Kannustava ilmapiiri 

3. Yhdessä tekemisen kulttuuri 

Erinomainen       

Yhteenveto keskustelusta 

Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana. Seurassa on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri. Toiminta on 

kannustavaa ja se toteutetaan aina lapsen ja nuoren parhaaksi. 

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää 

Lapset ja nuoret paremmin mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia tapahtumia. 

Mikäli seura ei täyttänyt kriteereitä, miten on sovittu jatkettavan 

Harjoitteleminen ja kilpaileminen * 

4. Monipuolisuus, riittävä määrä ja kehitystason huomiointi 

5. Elämykset ja haasteet 

6. Oppiminen ja kehittymisen mittaaminen 

Hyvä                   



Yhteenveto keskustelusta 

Monipuolinen harjoittelu mahdollistuu vahvan muiden lajien kanssa toteutettavan yhteistyön kautta. 

Elämyksiä ja sosiaalista kanssakäymistä saadaan pesisleireillä harjoittelemisen ja kilpailemisen 

lomassa. 

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää 

Erilaisia ikäkausi- ja tekniikkatestejä käyttöön kaikille harjoitusryhmille. 

Mikäli seura ei täyttänyt kriteereitä, miten on sovittu jatkettavan 

Ohjaaminen ja valmentaminen * 

7. Osaava ja innostava ilmapiiri 

8. Erilaisten yksilöiden huomiointi 

9. Urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen 

Erinomainen       

Yhteenveto keskustelusta 

Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harjoitella/ pelata oman taitotason mukaisessa 

joukkueessa. Kaikki valmentajat on koulutettu liiton määrittämän ikätason mukaan. 

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää 

Vanhemmille lisää yleistietoa ravinnosta ja liikunnasta. 

Mikäli seura ei täyttänyt kriteereitä, miten on sovittu jatkettavan 

Viestintä ja organisointi * 

10. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus 

11. Selkeät roolit ja toimintatavat 

12. Toiminnan aktiivinen kehittäminen 

Hyvä                   

Yhteenveto keskustelusta 

Seurassa on paljon toimijoita ja vastuuta jaetaan tasaisesti. Toiminta on erittäin avointa ja 

vuorovaikutteista. 

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää 

Viestintää tulee kehittää ja selkeyttää. Nuorille voi antaa lisää vastuuta. Sinettikriteerikeskustelut 

vuosittaisiksi ja vuosikello käyttöön. 

Mikäli seura ei täyttänyt kriteereitä, miten on sovittu jatkettavan 

MUITA HAVAINTOJA JA TARKENNUKSIA SEURAN 

TOIMINNASTA 

Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää 

Ruoveden Pirkat erinomainen sinettiseura. Seura on pystynyt varmistamaan yhdessä tekemisen 

kulttuurin ja kasvatuksellisten arvojen siirtymisen uusille seuratoimijoille. Edellisestä johtuen seura 

palkittiin Pesäpalloliiton vuoden 2014 Kasvun Tukija palkinnolla. Tämä palkinto jaetaan yleensä 



yksityiselle henkilölle. Myös tulevassa toiminnassa tämä arvokas tieto- ja taitopääoma tulee pystyä 

siirtämään uusille seuratoimijoille. 

SEURAN TERVEISIÄ LAJILIITTOON / VALOON: 

Terveiset lajiliitoon / Valoon 

YHTEENVETO AUDITOINNISTA 

Onneksi olkoon! Seura täytti kaikki Sinettiseurakriteerit ja on näin oikeutettu käyttämään 

Sinettiseuran laatumerkkiä. 

Terveisiä seuralle 

Seuraava auditointi on 

Kolmen vuoden kuluttua 

 


