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TAMPEREEN VOIMAILUSEURAN (TVS) PELISÄÄNNÖT / KRITEERIT 
 
 

1. Tampereen Voimailuseuralla on kirjallinen toimintalinja seuran 

toimintaperiaatteista ja – tavoista 

 TVS on kirjannut omat toimintaperiaatteet ja toimintatavat. 

 TVS:n periaatteista ilmenee seuran arvot ja käytännön toimintatavat. 
 

2. TVS huomioi jokaisen mukana olevan lapsen ja nuoren  

 TVS huolehtii siitä, että jokainen henkilö pääsee tasavertaisesti 
osallistumaan seuran toimintaan. 

 TVS kannustaa kaikkia heidän taitotasostaan riippumatta, jokaisen 
persoonallisuutta ja ominaisuuksia kunnioittaen.  

 TVS:ssa jokaista lasta arvostetaan ja hänestä ollaan kiinnostuneita ja 
mahdollinen palaute pyritään antamaan positiivisesti. 

 TVS huolehtii, että kaikilla seuratoiminnassa mukana olevilla on mielekästä 
tekemistä. 

 

3. TVS:n toiminta on monipuolista   

 TVS:n harjoituksissa on liikunta erittäin monipuolista. Harjoittelussa 
hyödynnetään useita lajeja. 

 TVS:ssa hyväksytään myös kaikkien muiden lajien harrastaminen sillä ne 
edistävät liikunnallista kehitystä monipuolisesti.  

 

4. TVS:n nuorisotyössä on vahva paino kasvatuksellisissa asioissa 

 TVS:n toiminnoissa on lupa pitää hauskaa mutta se ei saa häiritä toisten 
liikunnallisia pyrkimyksiä. 

 TVS:ssa on lasten ja nuorten kanssa sovittu yhteiset pelisäännöt. 

 TVS:ssa terveen kasvun ohjaamiseen ja lasten sosiaalisuuden 
vahvistamiseen kiinnitetään huomiota ja ns. huonoon käytökseen puututaan. 

 TVS ohjaa lasten kasvua yhdessä vanhempien kanssa.  
 

5. TVS:n valmentajat ja ohjaajat ovat suorittaneet lasten ja nuorten 

ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen 

 Kaikki TVS:n valmentajat ovat suorittaneet koulutuksen, jossa on perehdytty 
lasten ja nuorten ohjaamiseen. 

 TVS:ssa on myös huolehdittu valmentajien ja ohjaajien jatkuvasta 
täydennyskoulutuksesta. 

 
 



 
 

6. TVS:ssa huomioidaan seuratoimitsijat heidän tekemästään työstä 

 TVS:ssa pyritään aina palkitsemaan ja kiittämään kaikkia seuratoimijoita ja 
huomioidaan heidän tekemä talkootyö. 

 

7. TVS:ssa on sovittu pelisäännöt kaikkien alle 18-vuotiaiden kanssa ja 

samoin heidän vanhempiensa kanssa.  
 

8. TVS:lla on nuorten vastuuhenkilö 

 Nuorisotoiminnan vastuuhenkilö on seurakehittäjänä Anna Laukkanen ja 
valiokunnan puheenjohtajana Juha Ruokola. 

 He vastaavat TVS:n koko nuorisotoiminnan organisoinnista. 

 Heidän vastuuseen kuuluu yhteydenpito nuorisoasioissa seuran kaikkiin 
valmentajiin ja toimihenkilöihin sekä Suomen Nyrkkeilyliittoon ja HLU:n. 

 Heidän vastuualueeseensa kuuluu myös seuranta lasten/nuorten toiminnan 
toteutuksesta ja laadusta. 

 He huolehtivat omasta ja nuorisovalmentajien koulutuksesta yhdessä 
päävalmentajan kanssa.. 

 He osallistuvat valtakunnassa järjestettäviin lasten ja nuorten 
liikuntatapahtumiin mahdollisuuksiensa mukaan. 

 He raportoivat seuran johtokunnalle nuorisoasioissa. 
 


