Lehdistötiedote

Rauman Dansseor ry sai Sinetti-tunnuksen laadukkaasta nuorisourheilusta

Suomen Tanssiurheiluliitto ja Nuori Suomi luovuttavat Rauman Dansseoralle
Sinetti-tunnustuksen Raumalla pidettävissä kilpatanssin aluekilpailuissa
27.10.2013 klo 12.50 alkavassa juhlallisuudessa. Sinettiseurat ovat
suomalaisen lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja, jotka ovat aktiivisia ja
kehityshaluisia – lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita.

6 Rauman Dansseor aloitti sinettihankkeen noin kaksi vuotta sitten.
6 Rauman Dansseor on kuudes raumalainen seura, jonka juniorityö on
saavuttanut Nuori Suomi -sinetin. Nuoren Suomen listan mukaan
aikaisemmin sinetin ovat saavuttaneet FC Rauma (jalkapallo), Fera
(pesäpallo), Rauman Lukko (jääkiekko) , Rauman Lukko (ringette),
Rauman Naisvoimistelijat (voimistelu). Nyt joukkoon siis liittyy
Rauman Dansseor (kilpatanssi)
6 Seuran vahvuuksiksi voisi mainita erinomaiset ammattivalmentajat
Mikko ja Carina Ahti Piikkiöstä, sekä Santtu OtsamoTampereelta.
Uutena tulokkaana valmennustiimiin on tullut sm-tason kilpatanssija Onni Leivo. Toisena
tukijalkana seuran toiminnassa on toimelias senioritanssijoiden joukko, joka tekee tehokkaasti
seuratyötä.
6 Tulevaisuuden haasteiksi voi mainita tanssiharrastuksen tuttuuden lisäämisen Raumalla..
6 Miksi lapsen kannattaa valita juuri tämä seura ja laji? Kilpatanssi elää harrastajan toiveiden ja
tavoitteiden mukaan. Se on erinomainen liikuntalaji, joka fyysisen kunnon lisäksi kehittää
harrastajan koordinaatiota ja motoriikkaa erittäin monipuolisesti ja laadukkaasti. Laji korostaa
hyvää käytöstä ja itsestä ja toisista huolehtimista. Rauman Dansseora on sitoutunut
laadukkaaseen nuoristyöhön. Tästä osoituksena nyt luovutettava Nuori Suomi -sinetti.

Sinetti on lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi
Vuonna 1992 aloitettu Sinettiseuratoiminta on Nuoren Suomen ja urheilun lajiliittojen yhteinen
laatujärjestelmä, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle - lapsen kasvun ja kehityksen
tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit, joiden toteutumista
arvioidaan säännöllisin väliajoin.
Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen, kehittyminen ja kaveruus.
Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla
laadukasta lasten ja nuorten urheilua toteutetaan.
Laadukkaan Sinettiseuratoiminnan mahdollistavat seuran kaikki aikuiset – vanhemmat, ohjaajat,
valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat – jotka ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja
esimerkkiroolistaan.
Suomessa on tällä hetkellä 600 Sinettiseuraa. Lisätietoa Sinettiseuratoiminnasta www.nuorisuomi.fi/
sinettiseurat,
Lisätietoa seurasta:
www.raumandansseor.net

