
O P A S  T E T T I L Ä I S E L L E

SPORTTI-
TETTI



Käsissäsi on opas, joka johdattelee  
sinut antoisaan ja innostavaan tettiin!

Sporttitetti on uusi, innostava TET-malli,  
jossa korostuu toiminta ja kehittäminen. 
Sporttitetissä kartutat kokemusta ja tietä-
mystä uramahdollisuuksista liikunta-alalla. 
Tettijakso tarjoaa mahdollisuuden tutustua 
monenlaisiin työtehtäviin ohjauksesta val-
mentamiseen sekä viestinnästä tapahtumien 
järjestämiseen. Ideoinnin ja kehittämisen 
tukena on oma TET-ohjaajasi. Pääset näke-
mään lajista ja liikunta-alasta uusia puolia!

Tutustu ja innostu! 
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NÄKÖALOJA
LIIKUNTATYÖHÖN



MIKÄ ON
SPORTTITETTI?

Kiinnostaako TET-jakson suorittaminen urheilun parissa? Haluatko saada uusia näkökulmia 
omaan lajiisi? Kiinnostaako oman lajiliiton tai seuratoiminnan kehittäminen? Lähde mukaan 
Sporttitettiin! Sporttitetti on uudenlainen TET-jakso, jonka voi suorittaa esimerkiksi urhei-
luseurassa, urheilun lajiliitossa tai liikunta-alan järjestössä. Sporttitetissä nuori pääsee itse 
osallistumaan TET-jakson sisältöjen suunnitteluun. Tämä mahdollistaa sen, että nuoren 
kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja tavoitteet sekä tettipaikan tarpeet ja tarjoamat tehtävät 
kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla.
 
Sporttitetti tarjoaa innostavan mahdollisuuden tutustua liikunta-alan työtehtäviin. Sinun ei 
kuitenkaan tarvitse olla lajiaktiivi – into ja kiinnostus liikunta-alaa kohtaan riittävät!

Tetin tehtävänä on tarjota nuorelle kokemusta ja tietoa työelämästä ja ammateista aidossa 
toimintaympäristössä (OPS). Sporttitetissä lisämausteena tulee vielä ainutlaatuinen avaus 
liitto-seura-koulu-nuori yhteistyöhön. 
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PÄÄSET TUTUSTUMAAN  
LIIKUNTA-ALAN TYÖMAHDOLLISUUKSIIN

PÄÄSET IDEOIMAAN JA 
OSALLISTUMAAN OIKEASTI

SUUNNITTELET YHDESSÄ  
OHJAAJAN KANSSA AINUTLAATUISEN  
JA AKTIIVISEN KOKONAISUUDEN

MIKSI SPORTTITETTIIN? Sporttitetissä pääset tutustumaan muun muassa:

• liikunta-alan moninaisiin työtehtäviin ja verkostoihin

• työelämän pelisääntöihin: täsmällisyys, luotettavuus, työajan kunnioittaminen,  
yhteen hiileen puhaltaminen

• tettipaikan toimintakulttuuriin: millaisia tapoja ja käytäntöjä työpaikalla on?

• työntekijänä olemiseen: millaisia velvollisuuksia ja vastuita työntekijällä on?  
Millaisia vahvuuksia sinulla on työtekijänä? Mitä oikeuksia ja etuja työhön liittyy?

INNOSTU JA VIESTI TUNNISTEELLA #SPORTTITETTI !

JA MITEN SE EROAA MUISTA TETEISTÄ?
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Sporttitettipaikkaa voi hakea monella eri tavalla. Voit soittaa ja kysyä mahdollisuutta 
päästä tettiin tai lähettää hakemuksen sähköpostin liitetiedostona. Sähköpostin lähet-
tämisen jälkeen voit vielä seuraavana päivänä olla hakemaasi tettipaikkaan yhteydessä 
puhelimitse ja tarkistaa, onko hakemuksesi tullut perille. Hakemuksen kirjoittamisessa voit 
käyttää Sporttitetin valmista hakemuspohjaa tai kirjoittaa oman vapaamuotoisen hake-
muksen. Kerro hakemuksessa kaikki mielestäsi oleellinen, mutta lyhyt ja ytimekäs hake-
mus riittää hyvin. Luovuuskaan ei ole kiellettyä: jos esimerkiksi videohakemus on juuri 
sinun juttusi, anna palaa!

Mieti etukäteen, mitä taitoja sinulla on ja miten voisit kertoa niistä? Voit kertoa esi-
merkiksi harrastuksistasi tai mikä sinusta on koulussa tai vapaa-ajalla mielekästä 
ja kiinnostavaa.

Tuo esille motivaatiosi: mikä sinua juuri tässä paikassa innostaa ja mitä haluaisit 
oppia?

Hae paikkaa itse. Vaikka hakisit samaan tettipaikkaan kaverin kanssa, niin tehkää 
molemmat omat hakemuksenne.

TETTIPAIKAN HAUN VINKKILISTA
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VINKKEJÄ TETTIPAIKAN 
HAKEMISEEN

TET-jakso tarjoaa hyvän tilaisuuden harjoitella työnhakua ja yhteydenottoa työnantajaan. 
TET-jakso on myös hyvä tapa tutustua työhön, josta on todella kiinnostunut! Hae siis  
rohkeasti tettiin juuri sinua kiinnostavaan paikkaan. Tettipaikkaa hakiessa tuo esille  
motivaatiosi, innostuksesi ja taitosi – omalla persoonallasi höystettynä!

ILTA- JA VIIKONLOPPUTYÖT

Urheilun parissa tapahtuu paljon kaikenlaista kivaa ja innostavaa myös iltaisin ja viikon-
loppuisin. Mikäli TET-jaksoosi sisältyy ilta- ja/tai viikonlopputunteja näistä on sovittava 
etukäteen oman opinto-ohjaajan kanssa. Tetin työaika noudattaa lakia nuorista työnteki-
jöistä (ks. alla.) 

LAKI NUORISTA TYÖNTEKIJÖISTÄ 7§

• Alle 15-v. työaika on sijoitettava klo 8.00–20.00 välille*
• Yli 15-v. työaika on sijoitettava klo 6.00–22.00 välille

* Työn järjestämisestä johtuvista painavista syistä alle 15-vuotiaan 
  työaika voidaan kuitenkin sijoittaa kello 6:n ja 20:n väliseen aikaan

LATAA TETTILÄISELLE-OSIOSTA

MUOKATTAVA HAKEMUSPOHJA: 

WWW.SPORTTITETTI.FI
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SUUNNITTELU-
TAPAAMINEN

n. 2 viikkoa  
ennen tettiä

“SINUT ON  
VALITTU TET-

TIIN, TULISITKO 
SUUNNITTELU- 

TAPAAMISEEN?”

valmistautuminen: 

LUPALAPUT, 
KIRJEET, 

AIKATAULUT

SPORTTITETTI 

KÄYTÄNNÖSSÄ

MIKÄ 
SPORTTI-

TETTI? 

ALOITUS- 
PALAVERI  

OHJAAJAN 
KANSSA

TETTI
PÄIVÄT 
- á 6 h, sis. ruokatauon

TUTUSTU
-MINEN

LAJI-
LIITTOON

Saapuminen  
tettiin sovitusti

KUULUMISET 
SOMESSA

IDEOINTI-
SESSIO

TET-
TEHTÄVÄT

HAVAIN-
NOINTI

TUTUS-
TUMINEN

OPPAASEEN 

HAKU 
TETTIIN

HAKEMUS  
+/ SOITTO

LOPPU-
KESKUSTELU,

KIITOS &
TODISTUS
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Sporttitetin aikataulu rakennetaan yhdessä TET-ohjaajan kanssa. Tavoitteena on, että 
lopputuloksena on suunnitelma, joka saa sinut innostumaan tetistä, tarjoaa mahdollisuuden 
oppia uutta sekä pääset omalla panostuksellasi vastaamaan TET-paikan tarpeisiin. Aikatau-
lu tehdään suunnittelutapaamisessa noin kaksi viikkoa ennen tetin alkua.

Voit valmistautua suunnittelutapaamiseen miettimällä etukäteen, miten voisit kuvailla vah-
vuuksiasi ja mitä haluaisit oppia tai kokeilla TET-jaksolla? Oletko esimerkiksi pitkänlinjan 
joukkuepelaaja, jolla ei ole kokemusta valmennuksesta? Oletko harrastanut suunnistusta 
monta vuotta, muttet ole koskaan tehnyt rataa? Millä tavoin voisit saada uutta näkökulmaa 
lajiisi? Mitkä työtehtävät sinua urheilun parissa kiinnostavat? Ennen tapaamista kannattaa 
kurkata myös seuran nettisivut tai sosiaalisen median eri kanavat.

AIKATAULUN 
RAKENTAMINEN

MITÄ, MISSÄ, MILLOIN? 

JOKAINEN SPORTTITETTI SISÄLTÄÄ NÄMÄ PERUSELEMENTIT:

1. SUUN- 
NITTELU-
TAPAA-

MINEN

2. STARTTI-

PALAVERI

5. TUTUS-

TUMINEN

 LAJI-

LIITTOON

6. LOPPU-

KESKUSTELU 

+ 

TODISTUS

3. FIILISTEN 

JAKO 

TETIN 

EDETESSÄ

1. Suunnittelutapaaminen ohjaajan kanssa noin 
kaksi viikkoa ennen tettiä. Suunnittelutapaamisessa 
tehdään Sporttitetin aikataulu. 

2. Starttipalaveri ensimmäisenä päivänä ohjaajan 
kanssa, jossa tarkennetaan aikataulua, tutustutaan 
paikkoihin ja käydään läpi tettipaikan pelisäännöt.

3. Fiiliksiä tetin edetessä: Mitä tetissä tapahtuu? 
Raportointia voi suorittaa esimerkiksi bloggaamalla, 
vloggaamalla tai Instagramin kautta. Mukaan #sport-
titetti -tunniste! Keskustelkaa ohjaajan kanssa myös 
TET-paikan some-etiketistä: esim. mitä saa kuvata 
tai postata. 

4. Ideointisessio ohjaajan tai muun seuran työnteki-
jän kanssa suunnilleen tettijakson puolivälissä.

Muu aikataulu muodostuu sen mukaan, millaisia tehtäviä TET-viikolle on tarjolla ja mitä 
yhdessä keksitte. Seuraavalla aukeamalla on esimerkkejä TET-tehtävistä.

5. Tutustuminen lajiliittoon vierailuna tai tehtävän kautta. Mikäli suoritat tettiä lajiliitossa, 
tutustu lisäksi yhteen tai kahteen seuraan.

6. Loppukeskustelu ohjaajan kanssa. Keskustelun päätteeksi saat todistuksen  
Sporttitetistä.

4.IDEOINTI/

KEHITYS-

SESSIO

 

TYÖPAIKAN PELISÄÄNNÖT: KESKUSTELKAA ESIM. SEURAAVISTA:

töihin saavutaan klo.. 
lounasaika- & kahvitauot pidetään ... yhteisiä hetkiä ovat...olet niihin tervetullut
meillä pukeudutaan...
puhelinta käytetään...
+ mitä huomioida liittyen tietosuoja-asioihin ja salassapitovelvollisuuteen
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”En ole koskaan  
valmentanut ketään.  
Oli hauskaa vaihtaa roolia 
pelaajasta apuvalkuksi.”

”Ylläpitotyöt ovat  
kivaa vaihtelua kou- 
lussa istumiselle.”

”Järjestelin välinevaraston uudestaan,  
nyt kaikki on helpommin löydettävissä.”

URHEILUN ARKEA

VALMENTAMINEN

”Sain Sporttitetistä 
ideoita, kuinka voisin 
vetää välituntiliikuntaa 
koululla.”

”Kävin ohjaaamassa 
näytetunteja lähikoulu-
jen opettajille ja  
oppilaille”

TETTITEHTÄVÄT

Kysy itseltäsi, mitä haluaisit Sporttitetissä oppia ja keskustele yhdessä ohjaajasi kanssa, 
mitä mahdollisuuksia Sporttitetti voi juuri sinulle tarjota. Alla olevien esimerkkien on tarkoi-
tus herätellä pohtimaan sopivia TET-tehtäviä, mutta paras tettijakso syntyy yhdessä kes-
kustelemalla siitä, millaisia mahdollisuuksia tettipaikassa on tarjolla.

LUPA HEITTÄYTYÄ JA INNOSTUA!

SUUNNITTELU

”Sporttitetti antoi minulle  
mahdollisuuden yhdistää kaksi  
mielenkiinnon kohdettani: urheilun 
ja kirjoittamisen. Kirjoitin juttuja  
seuran nettisivuille ja päivitin  
Instagramia.”

”Pääsin mukaan  
seuran suunnittelupala-
veriin ja nyt ymmärrän 
paremmin, kuinka oma 
seurani toimii.”

”Sain esilukea tekstejä  
ja kertoa niistä oman  
mielipiteeni.”

”Pääsin hyödyntämään osaa-
mistani videoiden parissa.”

”Tein viikon ajan havaintoja seuran  
nuorisotoiminnasta ja ideoin tapoja,  
joilla houkutellaan uusia nuoria mukaan.”

VIESTINTÄ

”Pääsin mukaan ide-
oimaan seuralle uutta 
ilmettä - nyt seura-asua 
on kiva pukea päälle!i.”

MIKÄ VOISI OLLA SINUN JUTTUSI SPORTTITETISSÄ? 

S P O R T T I T E T T I  -  N U O R E N  O P A S
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Tetissä on lupa olla utelias! Kysy, kommentoi, keskustele, havainnoi…  
Miten työpaikalla oleminen eroaa koulupäivästä? 

Muista työelämän pelisäännöt: ole ajoissa paikalla ja pidä kiinni sovitusta.  
Työyhteisössä arvostetaan tätä ja samat säännöt koskevat kaikkia.

Tettiläinen on työpaikalle arvokas tarkkailija, jolta voi saada tuoreita  
ajatuksia: Kerro rohkeasti millaisia havaintoja työpaikan käytännöistä teet.  
Keksitkö kehityskohteita?

Tetti on työaikaa: jätä esimerkiksi kännykän käyttö tauoille, ellei se liity työtehtäviin. 
Jos tekeminen loppuu kesken tai et tiedä kuinka edetä, aina voi kysyä apua.

Ongelmatilanteissa uskalla kysyä ja selvittää asia. Tarvittaessa voit ottaa  
yhteyttä opoosi.

Ole valmis ottamaan ohjeita vastaan, palaute on tarkoitettu kehittämään  
sinua entistä paremmaksi työntekijäksi.

Kaikki ei mene aina putkeen, eikä kaikki ole aina kivaa –  muista, että  
huonokin kokemus voi olla hyvä oppimiskokemus. Älä lannistu, vaan pohdi,  
mitä olet oppinut.

Tettipaikka on hyvä mahdollisuus jättää hyvä kuva itsestä: tämä voi olla tuleva 
kesätyöpaikkasi!

VINKKEJÄ 
TETTIIN
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NÄIN SAAT TETISTÄ PARHAAT PUOLET IRTI:

ANTOISAA SPORTTITETTIÄ, NAUTI! 

P
ää P

yörällä? T
ässä m

u
istilista avu

ksesi

Sporttitettiin haku: 

Tutustu tettikohteeseen ja selvitä, onko heillä toiveita siitä miten tettiin haetaan  
(kirjallinen hakemus, puhelinsoitto, videohakemus jne.)

Jos ei: 

       Kirjoita hakemus Sporttitetin hakemuspohjalle tai tee oma vapaamuotoinen hakemuksesi  
       kirjallisesti tai videomuodossa. Lähetä hakemus sähköpostitse (teksti mukaan liitteeksi, video linkkinä).

       Muutaman päivän kuluttua voit soittaa tettipaikkaan ja tarkistaa, ovatko he saaneet  
       hakemuksen. Soitto on myös hyvä tilaisuus näyttää oma innostus ja motivaatio!

Suunnittelutapaamiseen valmistautuminen:

Tutustu nuoren oppaaseen ja pohdi jo etukäteen toiveitasi ja tavoitteitasi TET-jaksolle.

Ota mukaan koulun tettisopimus. Varaa mukaan kansio, johon voit laittaa tarvittavat paperit.

Suunnittelutapaamisessa: 

Laatikaa yhdessä aikataulu TET-jaksolle ja sopikaa aloitusajankohdasta ja -paikasta.

Täyttäkää yhdessä koulun tettisopimus.

Jos tettiin liittyy ilta- ja/tai viikonlopputyötä, täyttäkää ilmoitus kotiin ja koululle vietäväksi. 

        Tarkista, että sinulla on suunnittelutapaamisen jälkeen mukana: 

        kuvauslupalappu
        koulun tettisopimus
        ilmoitus ilta- ja/tai viikonlopputyöstä (tarvittaessa)
        kirjeet opolle ja vanhemmille
        kuva tai kopio aikataulusta

Ennen tettiä: 

Toimita kirjeet ja lupalaput koululle ja vanhemmille. Kerää tarvittavat allekirjoitukset lupalappuihin: 

        kuvauslupa
        ilmoitus ilta- ja viikonlopputunneista

Huolehdi, että sinulla on TET-paikan ja vastuuhenkilön numerot tallennettuina puhelimeen.

Toimita TET-sopimus koululle.

Jos tettiin liittyy esim. ohjauksia koululla, sovi aikatauluista opettajien kanssa.

Edellisen viikon lopussa: 

Tarkista suunnitelmasta, missä sinun pitää olla ensimmäisenä päivänä ja mihin kellonaikaan.

Pakkaa mukaan lupalaput.

Tetissä: 

Pidä huoli, että olet kartalla aikatauluista ja saavu aina ajoissa tettiin. Kysy, jos olet epävarma.

Muista positiivinen ja reipas asenne koko tetin ajan!

TETTILÄISEN MUISTILISTA
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Sporttitetti on Nuorten Akatemian koordinoima ja opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittama hanke, jota on kehitetty yhdessä 20 eri 
lajiliiton ja liikunta-alan järjestön kanssa. Sisältöä oppaaseen on tuotet-
tu myös yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa.

SPORTTITETIN KUMPPPANIT: 

Suomen Olympiakomitea

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Lasten Liikunnan Tuki ry
Suomen Golfliitto ry
Suomen Hiihtoliitto ry
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto
Suomen Painiliitto 
Suomen Painonnostoliitto ry
Suomen Palloliitto
Suomen Ratsastajainliitto ry
Suomen Salibandyliitto ry
Suomen Shakkiliitto ry
Suomen Squashliitto ry
Suomen Suunnistusliitto ry
Suomen Taekwondoliitto ry
Suomen Taitoluisteluliitto
Suomen Tennisliitto
Suomen Uimaliitto
WAU ry

 


