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Verkkokoulutus vastuullisen 
ja turvallisen urheilun tueksi



Mitä ollaan tekemässä? 
Kootaan Olympiakasvatukseen / Olympismiin sekä ”vastuullinen urheilu" –kokonaisuuteen liittyvät materiaalit 
digitaaliseksi kokonaisuudeksi alustalle, joka toimii moduloituna verkkokurssina eri kohderyhmille.

Verkkoalustan kohderyhmiä ovat kaikki urheiluseuroissa toimivat valmentajat, ohjaajat ja toimihenkilöt, 
urheilijat sekä muut toimijat.

”Vastuullinen urheilu" –kurssikokonaisuus on jatkossa pakollinen kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville 
ohjaajille, valmentajille ja toimihenkilöille lajista riippumatta. Kurssin uusinta noin kolmen vuoden välein?

Alustalle rekisteröinti ja suoritukset kirjautuvat Suomisporttiin ja siten saamme dataa valmentajista & ohjaajista 
(valmentajarekisteri), alustalle rekisteröityneistä ja kurssin / eri moduulien suorittaneista.

Verkkokoulutus valmistuu syksyllä 2020.

Sisältöä rakennetaan yhteistyössä lajien, SUEK:n, Suomen Valmentajien ja muiden tahojen kanssa hyödyntäen jo 
olemassa olevaa materiaalia (päivitykset) ja tarvittaessa uutta luoden. Lisäksi konsultoidaan ja sparrataan monia 
eri yhteistyötahoja kansainvälisesti ja kansallisesti.
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Rajapinnat ja sidosryhmät

Vastuullinen urheiluOlympismi

Reilu peli, 
antidoping ja 

eettinen urheilu 
/ SUEK ry

Globaalikasvatus ja 
kestävä kehitys / 
Liike ry, Fimu ry

Valmennus-
kulttuuri / 
Suomen 

Valmentajat ry, 
Suomen 

Ammatti-
valmentajat 

SAVAL ry

Vastuullisuus, tasa-
arvo, 

ihmisoikeudet / 
Suomen Olympia-
komitea, Suomen 

Paralympia-
komitea ry

Olympia-aate/ 
Suomen Olympia 

Akatemia, 
Urheilumuseo,

IOC

Epäasiallinen 
käytös, ja 
häirintä / 

Väestöliitto ry

Tunteella, 
yhdessä, 

suvaiten / 
Urheiluopistojen

yhdistys, 
urheiluopistot

Turvallinen ja 
viihtyisä 

harrastusryhmä 
/ MML ry

???

Lajiliitot 



Verkkokoulutuksen kokonaisuudet ja kohderyhmät
Vastuullinen urheilu ja Olympismi

Vastuullinen urheilu

Vastuullinen valmentaja / ohjaaja

Vastuullinen seuratoimija

Vastuullinen urheilija

Vastuullinen vanhempi

Olympismi

Seurojen toimijat ja jäsenet

Urheilijat

Opiskelijat ja oppilaat

Opettajat

Lapset

Nuoret

Aikuiset

Lapset

Nuoret

Aikuiset



Vastuullinen lasten valmentaja

Ymmärrän roolini sekä 
oikeuteni ja 

velvollisuuteni lasten 
urheilun parissa ja  

tiedän, mihin omalla 
toiminnallani ja 

käytökselläni vaikutan.

Starttipaketti koulutuspolulle



Ryhmäporinat – vastuullinen ja 
turvallinen urheilu, verkkokoulutus
1. Mitä aiheita/sisältöjä verkkokurssin tulisi sisältää?

2. Miten saadaan lajit ja seurat mukaan?
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Eettinen 
säännöstö -

Reilu peli

Ihmis-
oikeudet ja 

lasten 
oikeudet

Vastuullisuus-
ohjelma

Hyvä 
valmennus, 

valmentajuus

Urheilijan 
oikeudet ja 

velvollisuudet

Antidoping

Yhdenvertaisuus 
ja tasa-arvo

Pelisäännöt

Lasten ja 
nuorten 

toiminnan 
linjaukset

Syrjintä, 
kiusaaminen, epä
asiallinen käytös,

seksuaalinen 
häirintä

Fyysinen 
turvallisuus

Henkinen 
turvallisuus

Sosiaalinen
turvallisuus

Päihteettömyys
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