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LIIKENNEVALOT 
Golfseuran nuorisotoiminnan 

arviointityökalu 
Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. 

 
  



LIIKENNEVALOT  
Golfseuran nuorisotoiminta  
 

Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. Tavoitteena 

on nostaa nuorisotoiminnan eri ulottuvuuksia esiin ja auttaa löytämään mahdollisia kehityskohteita. 

Parhaimmillaan Liikennevalot toimivat muistutuksena ja pitkän aikavälin vertailukohtana, kun seurassa 

järjestetään säännöllisiä keskustelutilaisuuksia.  

Liikennevalot muodostuvat 18 nuorisotoimintaan liittyvästä teemasta. Kunkin teeman osalta on pyritty 

kuvailemaan kolmea eritasoista toimintaa:  

 

VIHREÄ Erittäin monipuolista ja laadukasta toimintaa. Homma on hanskassa!  

 

KELTAINEN Toiminta on melko monipuolista, ehkä vieläkin paremmin voisi tehdä.  

 

PUNAINEN Niukasti toimenpiteitä ja panostusta – tämä voisi olla hyvä kehityskohde?  

 

Näiden valmiiden kuvausten perusteella arvioidaan seuran nuorisotoimintaa ja valitaan oma värikoodi 

kunkin teeman kohdalta. Lopuksi tehdään yhteenveto ja mietitään mahdollisuuksia kehittää seuran 

nuorisotoiminnasta entistäkin parempaa. Olennaista on keskustella avoimesti ja rehellisesti teemoista. 

Liikennevalot on työkalu, ei itse tarkoitus.  

 
FRONT NINE  
1. Nuorille suunnatun, ohjatun toiminnan kohderyhmät seurassa  

2. Lasten ja nuorten ohjaajien & valmentajien kouluttaminen  

3. Aktiivisten ohjaajien lukumäärä suhteessa ryhmäkokoon  

4. Seuran ammattiopettajan (pro) rooli ja hyödyntäminen nuorisotoiminnassa  

5. Nuorille suunnattujen kilpailujen ja kisailujen järjestäminen seurassa  

6. Lasten ja nuorten osallistuminen kilpailuihin/ kisailuihin  

7. Seuran nuorisotoiminnan monimuotoisuus ja yhteisöllisyys  

8. Yhteistyö alueen koulujen kanssa  

9. Nuorten sääntö- ja etikettiopetus  

 

BACK NINE  
10. Lasten ja nuorten toiminnan pelisäännöt  

11. Nuorten ja vanhempien tarpeiden sekä tyytyväisyyden kartoittaminen  

12. Seuran jäsenistön kiittäminen, muistaminen ja palkitseminen  

13. Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen lasten ja nuorten toiminnasta seurassa  

14. Nuorisotoimikunnan suunnitelmallisuus, seuranta ja pitkäjänteisyys  

15. Nuorisotoimikunnan jäsenien, ohjaajien ja toimijoiden rekrytointi  

16. Uusien nuorisojäsenien tulokynnyksen madaltaminen  

17. Seuran nuorisotoimikunta ja hallitus  

18. Mikä on meidän on seuramme vihreä valo ja ylpeyden aihe nuorisotoiminnassa? 



LIIKENNEVALOT  

Yhteenveto  
Saadut teemakohtaiset värikoodit voidaan koota alla olevaan taulukkoon. Tällä tavoin kokonaisuudesta 

tulee havainnollisempi ja toiminnan kehityskohteet löytyvät helpommin. Keskustelun jälkeen voi palata 

takaisin kehityskohteiden toiminnan kuvauksiin. Teeman sisältö palaa mieleen ja jotkut toiminnan 

kuvaukset voivat soveltua jopa suoraan nuorisotoiminnan kehitystoimenpiteiksi.  

 

Yhteenveto on hyvä säilyttää tulevia keskustelutilaisuuksia varten. Se toimii pitkän aikavälin 

vertailukohtana ja muistutuksena kehityskohteista. Jotta keskustelutilaisuudet eivät jäisi irrallisiksi 

tapahtumiksi ilman jatkuvuutta, on suositeltavaa sopia paikalla olijoiden kesken sopiva ajankohta 

seuraavalle kohtaamiselle – vaikka liikennevalojen merkeissä. 

 

 

 FRONT NINE VIH KEL PUN 

1 Nuorille suunnatun, ohjatun toiminnan kohderyhmät seurassa  x  

2  Lasten ja nuorten ohjaajien & valmentajien kouluttaminen  x (2012)  

3  Aktiivisten ohjaajien lukumäärä suhteessa ryhmäkokoon  x  (2013)  

4  Seuran pro:n rooli ja hyödyntäminen nuorisotoiminnassa  x (2012)  

5  Nuorille suunnattujen kilpailujen ja kisailujen järjestäminen   x (2012) 

6  Lasten ja nuorten osallistuminen kilpailuihin/ kisailuihin  x (2013) (2012) 

7  Seuran nuorisotoiminnan monimuotoisuus ja yhteisöllisyys   x (2013) 

8  Yhteistyö alueen koulujen kanssa   x (2013) 

9  Nuorten sääntö- ja etikettiopetus   x (2013) 
 BACK NINE    

10  Lasten ja nuorten toiminnan pelisäännöt   x (2013) 

11  Tarpeiden ja tyytyväisyyden kartoittaminen   x  

12  Jäsenistön kiittäminen, muistaminen ja palkitseminen   x (2012) 

13  Tiedottaminen lasten ja nuorten toiminnasta  x (2013)  

14  Nuorisotoimikunnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys   x  

15  Nuorisotoimikunnan jäsenten ja muiden toimijoiden rekrytointi   x  

16  Uusien nuorisojäsenien tulokynnyksen madaltaminen   x (2013) 

17  Seuran nuorisotoimikunnan ja hallituksen rakenne   x  

18  Seuramme vihreä valo: Toimintaan sitoutuminen koko toimikunnan 

osalta ja asioiden määrätietoinen eteenpäinvienti. Matala kynnys 

uusille osallistujille. Vaihtelevat harjoitukset. Kasvukehitys. 

x   

     

 

 

WGCC Nuorisotoimikunta 

 

Edellisen liikennevalokeskustelun ajankohta:  02.10.2013  (06.05.2012)  

 

Käydyn liikennevalokeskustelun ajankohta:  07.10.2014 

 

Seuraavan liikennevalokeskustelun ajankohta:  lokakuu 2015 

 

  



FRONT NINE  
Ohjattu nuorisotoiminta (1-4)  

Kilpailutoiminta (5-6)  

Nuorisotoiminnan monipuolisuus (7-9)  

 
1. Nuorille suunnatun, ohjatun toiminnan kohderyhmät seurassa.  

 

VIHREÄ  
a) Toiminta on kaikille halukkaille nuorille ympärivuotista.  

b) Lapsille ja nuorille on tarjolla omaa green card -alkeisopetusta.  

c) Seura tarjoaa säännöllistä ohjattua toimintaa myös ”harrastelijanuorille”.  

d) Tytöille on tarjolla oma ryhmä.  

e) Kaikille nuorille järjestetään vähintään 2-3 yhteistä tapahtumaa vuodessa.  

 

KELTAINEN  

Seuran ohjatussa nuorisotoiminnassa toteutuu 3-4 kpl yllä olevista kohdista.  

PUNAINEN  

Seuran ohjatussa nuorisotoiminnassa toteutuu 0-2 kpl yllä olevista kohdista.  

 
2. Lasten ja nuorten ohjaajien & valmentajien kouluttaminen.  

 

VIHREÄ  
a) Seuralla on säännöllistä sisäistä ohjaajien koulutusta (ainakin 2 kertaa vuodessa).  

b) Seuran ohjaajia tai valmentajia on osallistunut seuran ulkopuolisiin koulutuksiin viimeisen vuoden 
aikana.  

c) Jokaista 20 aktiivista nuorta kohti on 1 Golfohjaajan peruskurssin* käynyt ohjaaja.  

d) Jokaista 50 aktiivista nuorta kohti on 1 Golfohjaajan koulutuksen** käynyt ohjaaja.  
 
* 1 taso = GOPK, ** 2 taso = GOK  

KELTAINEN  

Ohjaajien ja valmentajien kouluttamisessa toteutuu 3 kpl yllä olevista kohdista.  

PUNAINEN  

Ohjaajien ja valmentajien kouluttamisessa toteutuu 0-2 kpl yllä olevista kohdista.  

 
3. Aktiivisten ohjaajien lukumäärä suhteessa ryhmäkokoon.  

 

VIHREÄ  

Toimintaryhmissä on 6 (tai vähemmän) nuorta per aktiivinen ohjaaja.  

KELTAINEN  

Toimintaryhmissä on 7 – 12 nuorta per aktiivinen ohjaaja.  

PUNAINEN  

Toimintaryhmissä on yli 13 nuorta per aktiivinen ohjaaja.  



4. Seuran ammattiopettajan (pro) rooli ja hyödyntäminen 
nuorisotoiminnassa.  

 

VIHREÄ  
a) Seuran pro on mukana lasten ja nuorten toiminnassa ympärivuotisesti.  

b) Pro toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa seuran ohjaajien kanssa.  

c) Pro on mukana ohjaajien sisäisessä koulutuksessa.  

d) Pro on mukana seuran nuorisotoiminnan suunnittelussa.  

 

KELTAINEN  

Pro:n roolissa ja hyödyntämisessä toteutuu 2-3 kpl yllä olevista kohdista.  

PUNAINEN  

Pro:n roolissa ja hyödyntämisessä toteutuu 0-1 kpl yllä olevista kohdista.  

 
5. Nuorille suunnattujen kilpailujen ja kisailujen järjestäminen 

seurassa.  
 

VIHREÄ  
a) Lapsille ja nuorille on omia kilpailuja/ kisailuja (esim. lähipelikisat) vähintään 5 kertaa/ vuosi.  

b) Seura järjestää avoimia/ alueellisia seuratason kilpailuja nuorille.  

c) Seura on järjestänyt nuorille Golfliiton kilpailun viimeisen 2 vuoden aikana.  

d) Lasten ja nuorten kisoissa on säännöllisesti myös joukkuepelimuotoja.  

 

KELTAINEN  

Nuorten kilpailujen järjestämisessä toteutuu 2-3 kpl yllä olevista kohdista.  

PUNAINEN  

Nuorten kilpailujen järjestämisessä toteutuu 0-1 kpl yllä olevista kohdista.  

 
6. Lasten ja nuorten osallistuminen kilpailuihin/ kisailuihin.  

 

VIHREÄ  

a) Seuran järjestämiin kilpailuihin (esim. lähipelikisat) osallistuu säännöllisesti nuoria myös varsinaisten 
ohjausryhmien ulkopuolelta.  

b) Osaan seuran kisoista on mahdollista osallistua ilman green cardia.  

c) Seuran nuorten kilpailuihin/ kisailuihin osallistuu säännöllisesti tyttöjä.  

d) Seuran nuoria osallistuu säännöllisesti Golfliiton nuorten *toureille.  

 
* Tsemppi-, Alue- ja Finnair Junior Tour  

KELTAINEN  

Nuorten osallistumisessa kilpailutoimintaan toteutuu 2-3 kpl yllä olevista.  

PUNAINEN  

Nuorten osallistumisessa kilpailutoimintaan toteutuu 0-1 kpl yllä olevista. 

  



7. Seuran nuorisotoiminnan monimuotoisuus ja yhteisöllisyys.  
 

VIHREÄ  

a) Nuorisotoimikunta järjestää yhteistoimintaa seuran muiden toimikuntien kanssa (esimerkiksi seniori- 
ja naistoimikunta).  

b) Nuorisotoimikunta järjestää nuorille mahdollisuuden ja kannustaa heitä osallistumaan seuran 

talkoisiin (esimerkiksi omana porukkanaan).  

c) Nuorisotoimikunta tekee yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa.  

d) Nuorisotoimikunta tekee yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa.  

e) Nuorisotoimikunta tekee yhteistyötä muiden golfseurojen kanssa.  

 

KELTAINEN  

Seuran nuorisotoiminnassa toteutuu 3-4 kpl yllä olevista.  

PUNAINEN  

Seuran nuorisotoiminnassa toteutuu 0-2 kpl yllä olevista.  

 
8. Yhteistyö alueen koulujen kanssa.  

 

VIHREÄ  

a) Oppilaat pääsevät kokeilemaan golfia koulun tiloissa (koulu-/ puistogolf).  

b) Oppilaat pääsevät kokeilemaan lajia golfkentällä (koululiikunnan tunneilla).  

c) Golfseuran ja koulun välisen yhteistyön kautta halukkailla nuorilla on helppo siirtyä golfin 

harrastajiksi.  

d) Seuralla on säännöllistä ja jatkuvaa yhteistyötä useamman koulun kanssa.  

 

KELTAINEN  

Seuran yhteistyössä koulujen kanssa toteutuu 2-3 kpl yllä olevista kohdista.  

PUNAINEN  

Seuran yhteistyössä koulujen kanssa toteutuu 0-1 kpl yllä olevista kohdista.  

 
9. Nuorten sääntö- ja etikettiopetus.  

 

VIHREÄ  

a) Nuorten toiminnassa on säännöllistä sääntö- ja etikettiopetusta.  

b) Sääntö- ja etikettiopetuksesta on tehty käytännönläheistä ja nuorille mielenkiintoista.  

c) Sääntö- ja etikettiopetuksen teemat etenevät määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti.  

d) Keskeisiä teemoja kerrataan harjoitusten lomassa säännöllisesti.  

 

KELTAINEN  

Nuorten sääntö- ja etikettikoulutuksessa toteutuu 2-3 kpl yllä olevista.  

PUNAINEN  

Nuorten sääntö- ja etikettikoulutuksessa toteutuu 0-1 kpl yllä olevista. 

  



BACK NINE  
Reilu peli ja tiedottaminen (10-13)  

Suunnitelmallisuus ja jatkuvuus (14-17)  

Seuramme vihreä valo (18)  

 
10. Lasten ja nuorten toiminnan pelisäännöt.  

 

VIHREÄ  
a) Seurassa järjestetään säännöllisesti pelisääntökeskusteluja eri ryhmille.  

b) Kukin ryhmä kirjaa yhteiset pelisääntönsä vähintään kerran vuodessa.  

c) Jokainen seurassa toimiva nuorten ryhmä on tehnyt omat pelisääntönsä.  

d) Lasten ja nuorten ohjaajat ovat tehneet oman toimintansa pelisäännöt.  

e) Seuran toimintaan osallistuvien vanhempien kanssa on tehty pelisäännöt.  

 

KELTAINEN  

Seuran pelisääntökäytännöissä toteutuu 2-4 kpl yllä olevista kohdista.  

PUNAINEN  

Seuran pelisääntökäytännöissä toteutuu 0-1 kpl yllä olevista kohdista.  

 
11. Nuorten ja vanhempien tarpeiden sekä tyytyväisyyden 

kartoittaminen.  
 

VIHREÄ  

Seuran nuorisotoimikunta kerää säännöllisesti kirjallista palautetta ja ottaa sen huomioon toimintaa 

suunnitellessaan.  

KELTAINEN  

Seuran nuorisotoimikunta kerää palautetta satunnaisesti.  

PUNAINEN  

Seuran nuorisotoimikunta ei tee toimenpiteitä palautteen saamiseksi, eikä käytössä ole tiedettyä 

palautekanavaa (esimerkiksi palautelaatikkoa).  

 
12. Seuran jäsenistön kiittäminen, muistaminen ja palkitseminen.  

 

VIHREÄ  

a) Nuoria kiitetään ja palkitaan säännöllisesti sekä monipuolisesti (esimerkiksi aktiivisuuden, 

innokkuuden ja uusien ideoiden perusteella).  

b) Palkitseminen ei perustu pelkkään kilpailumenestykseen.  

c) Nuorten ohjaajia ja valmentajia kiitetään ja muistetaan säännöllisesti.  

d) Sidosryhmiä kiitetään (vanhemmat, vapaaehtoiset, yhteistyökumppanit…).  

 

KELTAINEN  

Jäsenistön muistamisessa toteutuu 2-3 kpl yllä olevista.  

PUNAINEN  

Jäsenistön muistamisessa toteutuu 0-1 kpl yllä olevista. 

  



13. Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen lasten ja nuorten 
toiminnasta seurassa.  

 

VIHREÄ  

a) Seurassa julkaistaan säännöllisesti tietoa nuorisotoiminnasta (~5 kertaa/v).  

b) Seurassa on nuorisotoiminnan tiedottamisesta vastaava henkilö.  

c) Klubin foorumeissa (netti/lehti/ilmoitustaulu) on oma tila nuorisotoiminnalle.  

d) Seuran nuorisotoiminnasta on juttuja paikallislehdissä (2 kertaa/v).  

 

KELTAINEN  

Lasten ja nuorten toiminnan tiedottamisessa toteutuu 2-3 kpl yllä olevista.  

PUNAINEN  

Lasten ja nuorten toiminnan tiedottamisessa toteutuu 0-1 kpl yllä olevista.  

 
14. Nuorisotoimikunnan suunnitelmallisuus, seuranta ja 

pitkäjänteisyys.  
 

VIHREÄ  
a) Seuralla on toimiva, aktiivinen ja roolitettu nuorisotoimikunta.  

b) Seuran nuorisotoimikunta on kirjannut ylös vuoden toimintasuunnitelman.  

c) Nuorisotoimikunta on kirjannut ylös kehityssuunnitelman ainakin 2 v eteenpäin. Suunnitelmasta 
selviää tarkasti keskeiset kehityskohteet.  

d) Toiminnan arvot, tavoitteet ja onnistumisen mittarit on kirjattu selvästi ylös.  

 

KELTAINEN  

Toiminnan suunnittelussa ja seurannassa toteutuu 2-3 kpl yllä olevista.  

PUNAINEN  

Toiminnan suunnittelussa ja seurannassa toteutuu 0-1 kpl yllä olevista.  

 

15. Nuorisotoimikunnan jäsenien, ohjaajien ja toimijoiden 
rekrytointi.  

 

VIHREÄ  

a) Rekrytoinnissa on toimiva ja tuloksia tuottava toimintatapa.  

b) Toimintatapa on kirjattu ylös tulevia toimijoita varten.  

c) Eri toimijoiden roolit, vastuut ja tehtävät ovat selvillä ja kirjattuina.  

d) Uusia henkilöitä otetaan mielellään mukaan toimintaan.  

 

KELTAINEN  

Toimijoiden rekrytoinnissa toteutuu 2-3 kpl yllä olevista.  

PUNAINEN  

Toimijoiden rekrytoinnissa toteutuu 0-1 kpl yllä olevista. 

  



16. Uusien nuorisojäsenien tulokynnyksen madaltaminen.  
 

VIHREÄ  

a) Seura järjestää säännöllisesti kaikille nuorille avoimia kokeilutilaisuuksia, joita myös markkinoidaan 
tehokkaasti.  

b) Nuorille on omia kisoja, minne voi tuoda pelikaveriksi ”ei-golfarin”.  

c) Seuran uusien nuorisojäsenien maksut ovat kevennettyjä.  

d) Seuralla on tarjota lapsille ja nuorille sopivia vuokravälineitä edullisesti.  

e) Seura järjestää avoimia tapahtumia/ toimintaa perheille.  

 

KELTAINEN  

Seuran toiminnassa toteutuu 3-4 kpl yllä olevista.  

PUNAINEN  

Seuran toiminnassa toteutuu 0-2 kpl yllä olevista.  

 
17. Seuran nuorisotoimikunta ja hallitus.  

 

VIHREÄ  
a) Seuran nuorisotoimikunta on edustettuna seuran hallituksessa.  

b) Seuran nuorisotoimikunnassa on vähintään yksi NUORI.  

c) Nuorisotoiminnan merkitys ja arvo seuralle ymmärretään myös hallituksessa.  

d) Seuran nuorisotoimikunta ei toimi vain 1-2 ihmisen varassa.  

 

KELTAINEN  

Nuorisotoimikunnassa ja hallituksessa toteutuu 2-3 kpl yllä olevista.  

PUNAINEN  

Nuorisotoimikunnassa ja hallituksessa toteutuu 0-1 kpl yllä olevista.  

 
18. Mikä on meidän on seuran vihreä valo ja ylpeyden aihe 

nuorisotoiminnassa?  
 

VIHREÄ  

Oma vahvuus voi löytyä jo esille tulleista teemoista tai muista nuorisotoiminnan osa-alueista. 

Toimintaan sitoutuminen koko toimikunnan osalta ja asioiden määrätietoinen eteenpäinvienti 

Vaihteleva toiminta. Helppo tulla, matala kynnys. Myös harrastetasolle toimintaa, ei vain kisaajille. 

Toteutunut kasvu. 


