
 

      14.12.2009 

AKK-Motorsport ry - Seurasertifikaatti 

 

Jäsenseurojen tulos ja laatuperusteinen arviointi on osa AKK-Motorsportin seurakehitystyötä. 

Se on seuroille vapaaehtoinen ja tarkoitettu seuran toiminnan itsearviointiin ja kehittämiseen.  

Arviointi painottuu toiminnan laatuun (laatu 60% - määrä 40%). Arvioinnin osa-alueet ovat 

nuorisotoiminta, harrasteurheilu ja kilpa- ja huippu-urheilu. Arvioinnin läpäiseviä periaatteita 

ovat kansalaisaktiivisuus ja toiminnan eettisyys. 

Arviointi pohjautuu jäsenseurojen toimintaraporttiin, raportin liitteisiin, seuran www-sivuilla 

olevaan informaatioon sekä muuhun tiedotustyöhön. Arviointi tehdään samasta aineistosta, 

jotka seurat antavat jäsenilleen. Raporttiaineiston AKK kerää joka toinen vuosi. Uudet seurat 

arvioidaan liittymisen yhteydessä. Jäsenseuroja ei arvioinnissa vertailla keskenään. 

Ohjeet 

Seurasertifikaatin pisteytys tehdään ohessa olevan kriteeristön perusteella. Pisteytyksen tekee 

seura itse ja toimittaa pisteytysraportin liitteineen lajiliitolle. Toimintaraporttiin kirjataan 

seuran tekemän pisteytyksen perustelut ja pisteet merkitään omaan kaavakkeeseensa. 

Pisteytystä tehtäessä on suositeltavaa käydä seuran sisäinen arviointitilaisuus, johon 

osallistuvat kaikki eri osa-alueiden vastuuhenkilöt laajan tietopohjan varmistamiseksi.  

Seura auditoidaan ensimmäisen pisteytyksen yhteydessä ja sen jälkeen joka toinen vuosi. 

Auditointi suoritetaan joko seuravierailulla tai etäauditointina puhelimitse.  

Arvioinnin perusteella jäsenseurat luokitellaan kolmeen (1 – 2 – 3) luokkaan. AKK tarkastelee 

seurojen järjestö-, koulutus-, harjoitus- ja kilpailutoimintaa kokonaisuutena, joka koostuu 

toimista kansalaisaktiivisuuden, nuorisotoiminnan, harrasteurheilun ja kilpa- ja huippu-

urheilun edistämiseksi eettisesti kestävällä tavalla.  

Prosessin kuvaus lyhyesti: 

1. Seura järjestää arviointitilaisuuden, jossa käydään läpi seuran toimintaa kriteeristön 

pohjalta sekä laaditaan seurasertifikaatin pisteytys.  

2. Laadittu pisteytys ja toimintaraportti lähetetään liitteineen liiton toimistolle osoitteella 

AKK-Motorsport ry / seurasertifikaatti, PL 19, 01301 Vantaa. 

3. Seuran lähettämä aineisto käydään läpi ja seura auditoidaan joko puhelimitse tai 

seuravierailulla. Aineiston käsittelyn ja auditoinnin jälkeen seuralle myönnetään 

seurasertifikaatti. 
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4. Sertifikaatin myöntämisen jälkeen seura saa käyttää sertifikaattimateriaalia (logot ym.) 

omassa viestinnässään, nettisivuilla yms.  

 

Liitteet: Arviointikriteerit, toimintaraportti, pistekaavake
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Arviointikriteerit (50p) 

1. Järjestötoiminta (kansalaisaktiivisuuden edistäminen) 9p 

a. organisaation kuvaus (rakenne, toimihenkilöt, luottamuselimet)  0-2p 

Organisaation kuvaus kertoo seuran johtamiskulttuurista ja toiminnan muodoista 

seurajohdon tasolla. 

 

 2 pistettä 

Seuran organisaatio on kuvattu selkeästi, yhteystiedot ovat helposti saatavilla, 

seuralla on nimetty vastuuhenkilöt toiminnan mukaan (esim. nuorisovastaava, 

talousvastaava, seuran sihteeri, jäsenasioiden hoitaja jne.). 

 

 1 pistettä 

Seuralla on toimiva hallitus, tiedot ovat ajan tasalla, seura järjestää 

sääntömääräiset kokouksensa 

 

 0 pistettä 

 Seuran organisaatiosta ei ole saatavilla tietoa tai tiedot ovat vanhoja 

b. jäsenmäärä (aikuisjäsenet, nuorisojäsenet)   0-2p 

Seuran jäsenten henkilömäärä.  

 

2 pistettä yli 100 

 

1 piste 30-99 

 

0 pistettä alle 30  

 

c. seuran toimintastrategia (perusvalinnat, muut strategiset linjaukset) 0-3p 

Strategialla tarkoitetaan pidemmän tähtäimen (esim. 3-5 vuotta) suunnitelmaa. 

Seuran toimintastrategian olemassaolo on viesti pitkäjänteisestä kehitystyöstä ja 

suunnitelmallisuudesta seurassa ja sen toiminnassa. Strategian sisältö antaa 

osviittaa seuran arvoista, toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä.  

 

3 pistettä 

Seuralla kattava strategia, strategia on helposti löydettävissä seuran jäsenistölle 

(esim. nettisivut, kerhotilat, jaettu jäsenistölle tms.), seuran toiminta tukeutuu 

laadittuun strategiaan, strategiaan on linjattu seuran toiminta-ajatus ja arvot, 

Strategian tekoon on osallistunut laajempi kokoonpano (ei pelkkä hallitus) 

 

2 pistettä 

Seuralla on tehty strategia, se on saatavilla (esim. nettisivut, kerhotilat jne.), 

strategiaa seurataan ja toteutetaan kohtalaisesti seuran toiminnassa 
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1 piste 

Seuralla on suppeahko strategia, se on hallituksen tiedossa, mutta vaikeasti 

jäsenistön saatavilla, strategiaa pyritään viemään käytännön toimintaan. 

 

0 pistettä 

Seuralla ei ole strategiaa tai se on suunnitelmissa, mutta ei vielä ”paperilla” 

 

d. yhteistoiminnallinen aktiivisuus    0-2p 

Muiden seurojen ja yhdistysten sekä liiton kanssa tehtävä yhteistoiminta (myös 

muut kuin autourheiluseurat). Yhteistyö voi olla monimuotoista. 

 

2 pistettä 

Osallistuminen aktiivisesti liiton tilaisuuksiin, seura toimii aktiivisesti ja 

säännöllisesti yhteistyössä muiden seurojen kanssa, seuralla on edustus liiton 

toimielimissä, seura pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön kunnan ja muiden 

yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. 

 

1 piste 

Seuralla on yhteistyötä muiden seurojen kanssa, seura osallistuu satunnaisesti 

liiton tilaisuuksiin ja toimintaan 

 

0 pistettä 

Seuralla ei ole juurikaan yhteistyötä muiden seurojen kanssa, seura ei osallistu 

liiton tilaisuuksiin 

   

2. Koulutustoiminta (ohjaajien ja seuratoimijoiden osaamisen tukeminen) 8p 

a. koulutusjärjestelmän kuvaus    0-3p 

Kouluttaako seura suunnitelmallisesti jäseniään? Minkälainen 

koulutusjärjestelmä seuralla on vai onko ollenkaan? Antaa tietoa seuran 

jäsenten kouluttamisen suunnitelmallisuudesta.  

 

3 pistettä 

Seura tiedottaa ja tarjoaa jäsenilleen kouluttautumismahdollisuuksia aktiivisesti, 

seura pitää hyvää huolta toimitsijoidensa kouluttamisesta ja 

jatkokouluttamisesta, seura kouluttaa itse myös seuratoimijoita ja jäsenistöään 

ja kannustaa jäseniä osallistumaan koulutuksiin, jäsenistön koulutus on 

suunnitelmallista. 

 

2 pistettä 

Seura pitää suunnitelmallisesti huolta toimitsijoidensa kouluttamisesta ja 

jatkokouluttamisesta, seura kannustaa osallistumaan koulutuksiin ja tiedottaa 

kouluttautumismahdollisuuksista 
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1 piste 

Seuran jäsenet osallistuvat koulutuksiin, seuran tiedottaminen on vähäistä 

koulutusten suhteen 

 

0 pistettä 

Seura ei juurikaan kouluta jäsenistöään. 

 

b. osallistuminen koulutustilaisuuksiin   0-2p 

Seuran jäsenten osallistuminen koulutustilaisuuksiin (seuran järjestämät, liiton 

järjestämät ja muiden tahojen esim. SLU:n järjestämät koulutukset). Ei 

tutkintokoulutukset. 

 

2 pistettä 

Seuran jäseniä on osallistunut arviointijakson (2 vuotta) aikana yli kymmeneen 

eri koulutukseen. 

 

1 piste 

Seuran jäseniä on osallistunut arviointijakson (2 vuotta) aikana 5-10 eri 

koulutukseen. 

 

0 pistettä  

Osallistuttu alle viiteen koulutukseen 

 

c. koulutusmateriaalit    0-3p 

Seuran laatimat koulutusmateriaalit, oppaat jne. Materiaalien määrä ja laatu. 

Koulutusmateriaaleihin luetaan myös seuran käyttämät liiton koulutusmateriaalit 

ja oppaat (esim. Karting abc tms.). 

 

3 pistettä 

Seuralla on itse tuotettua koulutusmateriaalia, jota se hyödyntää toiminnassaan 

ja jäsenistönsä kouluttamisessa, ko. materiaali on laadukasta ja kattavaa, seura 

käyttää aktiivisesti liiton tarjoamia koulutusmateriaaleja ja oppaita, seura 

hyödyntää myös muiden tahojen (esim. SLU, Nuori Suomi jne.) materiaaleja 

toiminnassaan. 

 

2 pistettä 

Seuralla on käyttää liiton koulutusmateriaaleja ja oppaita toiminnassaan, seura 

hyödyntää myös muiden tahojen (esim. SLU, Nuori Suomi jne.) materiaaleja 

toiminnassaan, seuralla on jotain omaa koulutusmateriaalia. 

 

1 piste 

Seura käyttää liiton tai muiden tahojen materiaalia toiminnassaan kohtalaisesti, 

seuralla ei ole omaa materiaalia. 
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0 pistettä 

Seura ei käytä juurikaan liiton tai muiden tahojen tarjoamia materiaaleja. 

 

3. Harrastetoiminta (päivittäisen perustoiminnan tukeminen) 12p 

a. kilpailijalisenssin haltijoiden määrä   0-3p 

Voimassa olevien kilpailijalisenssien lukumäärä. Seuran jäsenmäärän tulee olla 

vähintään 30, jotta pisteitä voi saada. 

 

3 pistettä 

Seuran jäsenistä yli 30% on kilpailijalisenssi 

 

2 pistettä 

Seuran jäsenistä 20-29% on kilpailijalisenssi 

 

1 piste 

Seuran jäsenistä 10-19% on kilpailijalisenssi 

 

0 pistettä 

Seuran jäsenistä alle 10% on kilpailijalisenssi 

 

b. jäsentenvälisten ja seurakilpailujen määrä   0-3p 

Kuinka aktiivisesti seura järjestää jäsenilleen kilpailutoimintaa ja 

harrastamismahdollisuuksia. 

 

3 pistettä 

Seura järjestää säännöllisesti ympäri vuoden jäsenilleen seurakilpailuja ja 

jäsentenvälisiä.  

 

2 pistettä 

Seura järjestää säännöllisesti jäsenilleen seurakilpailuja ja jäsentenvälisiä. 

 

1 piste 

Seura järjestää jäsenilleen silloin tällöin seurakilpailuja ja jäsentenvälisiä. 

 

0 pistettä 

Seura ei järjestä seurakilpailuja ja jäsentenvälisiä. 

 

c. seuran suorituspaikka    0-3p 

Mikäli seuralla on oma tai se hallinnoi suorituspaikkaa, luetaan se hyväksi tässä 

kohdassa. Suorituspaikan muoto (harrastettavat lajit) ja laatu (esim. luokiteltu – 

luokittelematon) otetaan huomioon, sekä suorituspaikan hyvä ylläpito. 
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3 pistettä 

Seuralla on hallinnoitavana/oma vähintään kansallisen luokituksen täyttävä 

suorituspaikka tai seura järjestää aktiivisesti jäsenilleen harjoitusmahdollisuuksia 

vastaavilla suorituspaikoilla, suorituspaikka tarjoaa mahdollisuuden eri lajien 

harrastamiseen (mitä useampi, sen parempi – seuran toiminta huomioiden), 

seura huolehtii suorituspaikan ylläpidosta hyvin. 

 

2 pistettä 

Seuralla on hallinnoitavana/omana suorituspaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden 

harrastaa muutamaa lajia tai seura järjestää aktiivisesti jäsenilleen 

harjoitusmahdollisuuksia vastaavilla suorituspaikoilla. Suorituspaikkaa pidetään 

hyvässä kunnossa, mutta sen ei tarvitse olla luokiteltu. 

 

1 piste 

Seuralla on tarjoaa jäsenilleen kohtalaisia harjoitusmahdollisuuksia ja 

suorituspaikkoja. 

 

0 pistettä 

Seuralla ei ole tarjota minkäänlaisia harjoituspaikkoja jäsenistölleen. 

 

d. muu organisoitu harrastetoiminta   0-3p 

Muulla organisoidulla harrastustoiminnalla tarkoitetaan kilpailutoiminnan lisäksi 

tehtävää toimintaa. Toiminnan tulee olla organisoitua ja se voi olla muutakin 

kuin autourheilua (esim. sählyvuoro tms.). 

 

3 pistettä 

Seura järjestää viikoittaista ohjattua toimintaa jäsenistölleen (esim. ratapäivät, 

salivuorot, valmennus), lisäksi muuta toimintaa säännöllisesti (tapahtumat, 

saunaillat, tms.), toimintaan on jokaisen jäsenen mahdollisuus osallistua, seura 

kustantaa jäsenistölleen koulutuksia ja tukee esim. kilpailukustannuksissa jne., 

toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti jäsenistöä 

 

2 pistettä 

Seura järjestää säännöllistä toimintaa jäsenistölleen ja luo 

toimintamahdollisuuksia aktiivisesti (esim. ratapäivät, harjoitus ek:t, salivuorot, 

saunaillat ja tapahtumat) toimintaan on jokaisen jäsenen mahdollisuus 

osallistua, toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle 

 

1 piste 

Seura järjestää toimintaa ja toimintamahdollisuuksia jäsenilleen, toiminta ei ole 

ohjattua, toiminta ei kovin säännöllistä 

 

0 pistettä 
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Seura ei juurikaan järjestä toimintaa 

 

4. Harjoitus-, ohjaus- ja valmennustoiminta 9p 

a. ohjaus-, ja valmennustoiminnan kuvaus eri ikäryhmissä  0-3p 

Seuran ohjaus ja valmennustoiminnan kuvaus antaa tietoa toiminnan 

suunnitelmallisuudesta, organisoitumisesta ja järjestämisestä. Eri ikäryhmien 

valmennuksessa ja ohjauksessa toteutettavat arvot ja tavoitteet kertovat, 

kuinka seurassa huomioidaan eri-ikäisten harrastajien tarpeet.  

 

3 pistettä 

Seuran valmennus ja ohjaustoiminnassa otetaan huomioon valmennettavien 

tarpeet ja lähtökohdat (ikä, taso, tavoitteet, jne.), toiminta on suunnitelmallista 

ja säännöllistä, suuri osa valmentajista ja ohjaajista ovat koulutettuja,  

 

2 pistettä 

Seura järjestää organisoitua ja ohjattua toimintaa säännöllisesti 

 

1 piste 

Seura järjestää satunnaisesti valmennuksellisia tilaisuuksia (esim. harjoitusleirit, 

satunnaiset harjoituspäivät jne.) 

 

0 pistettä 

Ei toimintaa 

 

b. ohjaaja- ja valmennushenkilöstön määrä   0-2p 

Seuran ohjaus- ja valmennustoiminnassa mukana olevien henkilöiden lukumäärä 

tehtävänkuvan mukaan. 

 

2 pistettä 

Seuralla on nimetty valmennuksesta vastaava henkilö, seuralla on koulutettu 

vastuuvalmentaja, jokaisella valmennusryhmällä on nimetty valmentaja 

 

1 piste 

Seuran jokaisella valmennusryhmällä on nimetty valmentaja, osa heistä on 

käynyt koulutuksen 

 

0 pistettä 

Seuralla ei ole nimettyjä valmentajia tai heistä kukaan ei ole koulutettu. 

 

c. harjoittelun sisältö    0-2p 

Harjoittelun sisällön kuvaus kertoo mm. harjoittelun monipuolisuudesta, eri ikä- 

ja kehitysvaiheiden huomioimisesta ja harjoittelun laadusta. 
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2 pistettä 

Seuran järjestämä harjoittelu sisältää monipuolista autourheilua tukevaa 

toimintaa, fyysinen harjoittelu, ajoharjoittelu, tekniikka ja auton säätäminen, 

harjoittelussa huomioidaan yksilöiden lähtökohdat ja tarpeet 

 

1 piste 

Seuran järjestämä harjoittelu säännöllistä ja organisoitua lajiharjoittelua 

 

0 pistettä 

Harjoittelua ei ole tai sen sisältö on esim. vain kilpailua 

 

d. ohjaaja- ja valmennushenkilöstön koulutus   0-2p 

Seurassa toimivien ohjaajien ja valmentajien koulutukseen luetaan hyväksi 

ohjaaja- ja valmentajakoulutuksien lisäksi muu ko. toimintaa tukeva koulutus. 

 

2 pistettä 

Vähintään liiton 2-tason valmentajakoulutus käytynä vastuuvalmentajalla  

 

1 piste 

Liiton 1-tason tai seuraohjaajatason koulutus vastuuvalmentajalla  

 

0 pistettä 

Ei koulutettuja ohjaajia/valmentajia 

  

5. Kilpa- ja huippu-urheilu ja tapahtumat 9p 

a. järjestettyjen kilpailujen määrä ja taso (vähintään kansalliset kilpailut) 0-3p 

Kansallinen kilpailutoiminta on Suomalaisen autourheilun selkäranka ja luo 

harrastusmahdollisuuksia. Kilpailujen taso vaikuttaa pisteisiin määrän lisäksi. 

Arviointijakso on kaksi edeltävää vuotta.  

 

3 pistettä 

Seura on järjestänyt arviointijakson (2 edeltävää vuotta) aikana vähintään 

yhden kansallisen tai kv arvokilpailun tai seura on järjestänyt ko. jakson aikana 

vähintään kolme kansallista kilpailua. 

 

2 pistettä 

Seura on järjestänyt arviointijakson (2 edeltävää vuotta) aikana kaksi kansallista 

kilpailua 

 

1 piste 

Seura on järjestänyt jakson (2 edeltävää vuotta) aikana yhden kansallisen 

kilpailun 
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0 pistettä 

Seura ei ole järjestänyt yhtään kansallista kilpailua jakson aikana  

 

b. toimitsijalisenssinhaltijoiden määrä   0-3p 

Toimitsijalisenssin haltijoiden määrä kertoo seurassa tehtävästä toimitsijatyöstä.  

 

3 pistettä 

Seuralla on 30 tai enemmän toimitsijaa, seura kouluttaa päätoimitsijoita 

säännöllisesti 

 

2 pistettä 

Seuralla on 20-29 toimitsijaa, seura kouluttaa päätoimitsijoita säännöllisesti 

 

1 piste 

Seuralla on 5-19 toimitsijaa 

 

0 pistettä 

Seuralla on alle 5 toimitsijaa 

 

c. Seuran talous      0-2p 

Hyvä talouden hoito on omalta osaltaan seuran toiminnan laadun mittari. Seuran 

talouden arvioinnissa tulee huomioida mahdolliset investoinnit, jotka voivat 

hetkellisesti aiheuttaa alijäämäisen tuloksen.  

 

2 pistettä 

Tilinpäätös ja tase ovat molemmat ylijäämäisiä 

 

1 piste 

Toinen yllämainituista on ylijäämäinen (mikäli alijäämä on seurausta 

investoinnista, voidaan antaa 2 pistettä) 

 

0 pistettä 

Molemmat alijäämäisiä 

 

d. ei-kilpailullinen toiminta (tapahtumat, messut, kampanjat jne.) 0-2p 

Seuran osallistumisaktiivisuus muuhun kuin kilpailutoimintaan. Ajotapahtumat 

tms. harrastustoimintaa sisältävät tapahtumat ilmoitetaan kohdassa 3d.  

 

2 pistettä 

Seura osallistuu vuosittain kolmeen tai useampaan ko. kaltaiseen tapahtumaan 

ja edistää niissä autourheilun tunnettuutta. 

 

1 piste 
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Seura osallistuu vuosittain 1-2 ko. kaltaiseen tapahtumaan ja edistää niissä 

autourheilun tunnettuutta. 

 

0 pistettä 

Seura ei osallistu tai osallistuu harvemmin kuin kerran vuodessa tällaisiin 

tapahtumiin. 

(määräpisteet, laatupisteet) 

Seuran luokittelu 

36 – 50 pistettä = kultainen seurasertifikaatti 

25 – 35 pistettä = hopeinen seurasertifikaatti 

15 – 24 pistettä = pronssinen seurasertifikaatti 

0 - 14 pistettä tai ei tehty = luokittelematon  

 

 


