
”Täytekakkua ja Pommac-maljat Nuori Suomi Sinetin kunniaksi”

Vuonna 1992 aloitettu Sinettiseuratoiminta on Nuoren Suomen ja lajiliittojen yhteinen laadukkaan  
seuratoiminnan varmistava toimintamalli. Suomen Urheiluliitolla on ilo myöntää liiton historian 35. Nuoren  
Suomen Sinetti Naantalin Löylylle!

Nuori Suomi Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja: aktiivisia ja kehityshaluisia, lajiensa 
ja paikkakuntiensa parhaita. Naantalin Löylyn yleisurheilijaoston puheenjohtaja Heikki Tegelberg kertoo 
seuran olevan iloinen ja ylpeä tulevana sunnuntaina kauden päättäjäisissä seuralle myönnettävästä Nuori 
Suomi Sinetistä.

- Sinetti itsessään ei ole ollut tavoitteenamme, sillä olemme jo vuosien ajan pyrkineet 
määrätietoisesti kehittämään toimintaamme kaikin puolin laadukkaammaksi. Vuosi sitten 
huomasimme, että olemme tehneet jo liki pitäen kaiken sen, mitä Sinetin saaminen edellyttää. 
Sinetti on hieno palkinto tehdystä työstä ja osoitus siitä, että olemme satsanneet oikeisiin asioihin.

Sinetin luovutus kauden päättäjäisissä

Naantalin Löyly ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota terveellisiä ja turvallisia liikuntamuotoja ikään ja 
sukupuoleen katsomatta. Seurassa on mukana 329 jäsentä, joista 161:llä on alle 20-vuotiaiden nuorten 
yleisurheilulisenssi. 

Heikki Tegelbergin mukaan Sinetin saaminen on yksi välietappi toiminnan kehittämisessä, sillä 
Sinettikriteerien täyttäminen vaatii jatkuvaa työtä.

- Tämä vuosi on tehty pientä hienosäätöä toiminnan kehittämiseksi. Samalla olemme pyrkineet 
varmistamaan, että täytämme myös jatkossa Sinetin edellytykset. Tekemistä jää silti myös tuleville 
vuosille, Tegelberg vakuuttaa.

Heikin sisko, Naantalin Löylyn nuorisovastaava Sanna Tegelbergin mukaan Nuori Suomi Sinetti kertoo 
lasten vanhemmille sekä kaikille yleisurheilusta kiinnostuneille seuratoiminnan laadusta.

- Toiminnassamme on selkeät pelisäännöt ja tavoitteet, joita kohti ponnistelemme yhdessä. Meille 
pitkään mukana olleille Sinetti on myös hieno virstanpylväs ja osoitus siitä, että olemme tehneet 
oikeita asioita.

Aktiivinen ja kehityshaluinen seura

Suomen Urheiluliiton nuorisopäällikkö Ritva Immosen mukaan Naantalin Löyly on aktiivinen, monella tapaa 
esimerkillisesti toimiva ja kehityshaluinen seura. 

- Naantalin Löylyn toiminnasta huokuu hyvä seurahenki, iloisuus ja yhteen hiileen puhaltaminen. 
Seura on tehnyt jo monta vuotta valtavan hyvää ja laadukasta nuorisotyötä sekä osoittanut kykynsä 
myös Vattenfall Seuracupin kaltaisen suurtapahtuman järjestäjänä. Suomen Urheiluliitto onnittelee 
lämpimästi historiansa 35.  Sinettiseuraa.

Naantalin Löyly saa Nuori Suomi Sinetin sunnuntaisissa kauden päättäjäisissä. Perinteisten kahvin ja pullan 
sijaan tarjolla on Pommaccia ja täytekakkua.

- Tapahtuman päätteeksi skoolaamme koko porukka hienon tunnustuksen kunniaksi!, Heikki 
Tegelberg iloitsee.


