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Oulunsalon Vasama saa-
vutti Lentopallon Sinettiseu-
ran arvon viime kesäkuussa
jo useamman vuoden ajan
kestäneen toiminnan kehittä-
misen ja monipuolistamisen
tuloksena.  Pohjois-Suomen
seuroista Sinettiseuran arvon
saivat myös Woman Volley
ja Napapiirin Palloketut Ro-
vaniemeltä.

Lentopallojaostossa toi-
minnan kehittämisen motto-
na on ollut ”Lentopallojaos-
to olemme me kaikki yhdes-
sä”.  Kaikki pelaajat, van-

hemmat, valmentajat, jouk-
kueenjohtajat, rahastonhoi-
tajat, turnausvastaavat, tuo-
marit jne. yhdessä jokainen
oman panoksensa antaen
voimme saada aikaan hyvää,
laadukasta ja monipuolista
toimintaa lentopallon muo-
dossa lapsille, nuorille ja
myös aikuisille.

Vastuun jakaminen useam-
malle henkilölle jokaisessa
joukkueessa ja myös jaostos-
sa edesauttaa harjoitusten ja
toiminnan laadun kehittämis-
tä. Vanhempien mukanaolo

vähäisemmälläkin panoksel-
la luo turvallisuuden tunnetta
lapsille ja pitää heidät parem-
min toiminnassa mukana.

Lentopalloliitto uudisti
vuoden 2001 aikana Sinetti-
seuratoimintansa. Se piti si-
sällään sinettikriteeristön si-
sällön ja painopistealueiden
muokkauksen. Lisäksi Sinet-
tiseuran arvo laitettiin uu-
delleen hakuun myös kaik-
kien entisten Sinettiseurojen
kesken. Sinettiseuran arvo
on valtakunnallinen seura-
toiminnan laadun merkki ja

kertoo erinomaisesti toteu-
tetusta nuorisotoiminnasta

Syksyllä 2001 Lentopal-
lossa oli 15 sinettiseuraa. Nyt
uudessa haussa seuroja oli
mukana 24, joista Lentopal-
loliiton nuorisoryhmä myön-
si 19 seuralle Sinettiseuran
arvon. Valinta tapahtui Si-
nettiseurahakulomakkeen,
Nuorisotoimintakilpailun
(laatutekijät) sekä seura-
käyntien perusteella.

Lentopalloliitto kertoo Si-
net t iseurakri teereis tään:
”Ensimmäisen valintakritee-

rin taustalla oli seuran asen-
ne Sinettiseuratoimintaan –
pohjalta täytyi löytyä seuran
selkeä halu päästä Sinetti-
seuraksi. Laatukriteerien pe-
ruslähtökohtana on lapsesta
huolehtiminen. Sinettiseurat
ovat suomalaisen urheilun
laatuseuroja ja laadun mitta-
rina on jokaisesta toiminnas-
sa mukana olevasta lapsesta
välittäminen. Sinettiseurat
tekevät arvokasta työtä las-
ten ja nuorten hyväksi, toi-
vottavasti Sinetti puolestaan
kannustaa seuratyöntekijöi-

tä jatkamaan upeata työtään
paikkakunnan lasten paris-
sa.”

Kiitos kaikille Oulunsa-
lon Vasaman Lentopalloja-
ostossa toimiville panokses-
taan jaoston toiminnan ke-
hittämisessä. Lentopalloja-
oston saama Sinettiseuran
arvo on meidän jokaisen yh-
teisen työn tulosta – jokai-
nen olemme saamamme Si-
netin arvoisia!

Lentopallojaosto olemme
me kaikki yhdessä


