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Vastuullinen valmentaja verkkokurssi
• Kurssi on tarkoitettu kaikille ohjaajille ja valmentajille lajista,
valmennuskokemuksesta tai -taustasta riippumatta, niin vapaaehtoisille
kuin palkatuille. Kurssia suositellaan myös muille liikunnan ja urheilun
parissa toimiville toimijoille.
• Kurssin tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja yhteistä ymmärrystä
vastuullisesta ja hyvästä valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja
sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssilla
herätellään ajatuksia sekä annetaan vinkkejä ja työkaluja turvallisen
toimintaympäristön kehittämiseen.
Parempaa valmennusta ja turvallisempaa toimintaympäristöä
jokaiselle urheilijalle, liikkujalle ja toimijalle. Sitä kautta
saavutamme myös tuloksia – liikunnan iloa ja suuria urheilun
unelmia.

Vastuullinen valmentaja verkkokurssi
• Kurssi on osa urheiluyhteisöjen yhteistä vastuullisuusohjelmaa.
• Kurssin suorittamalla valmentaja osoittaa sitoutumisensa vastuulliseen
valmennukseen ja hän saa kurssista todistuksen ja meriitin.
• Verkkokurssin voi suorittaa paikasta ja ajasta riippumatta. Kurssin kesto on
noin 1 – 1,5h.
• Verkkokurssille rekisteröidytään ja ilmoittaudutaan Suomisportin kautta ja
meriitit kirjautuvat henkilön Suomissport-profiiliin.
• Verkkokurssi avataan ja otetaan käyttöön kesän 2021 aikana.
• Päivityskurssi 3 vuoden välein.
• Kurssin sisältöä on rakennettu yhteistyössä mm. lajiliittojen, Suomen
Valmentajien ja Suomen urheilun eettisen keskuksen.

Vastuullisen valmentajan verkkokurssin sisältö

Tervetuloa kurssille!

Valmentajalla on väliä

- Kurssin tavoitteet

Valmennuksen perusta:

- Opiskeluohjeet

- Hyvän valmennuksen
periaatteet
- Valmentajan roolit ja
tehtävät urheilijan ja
liikkujan polun eri
vaiheissa

Valmentajan
vastuullisuuskenttä

Turvallisuus
valmennuksessa

Kurssin yhteenveto

Valmennuksen raamit:

- Fyysinen, henkinen ja
sosiaalinen turvallisuus

- Valmentajan sitoumus

- Epäasiallinen käytös
urheilussa ja liikunnassa

- Kurssipalaute

- Urheilua ja liikuntaa
ohjaavat säännöt

- Kertaus ja itsearviointi
- Todistus

Palautetta pilotista

Tilannekatsaus

Suunnittelu 1-2/2020

Sisältö 3-6/2020

Toteutus 5-9/2020

•Aineistoihin tutustuminen
•Viiteryhmien tapaamiset
•Viitekehys ja rakenne
sisällöstä

•Sisällön käsikirjoitus
•Materiaalien kokoaminen ja
tuottaminen

–> 10 / 2020 ->
•Tekninen ja pedagoginen
toteutus
• Materiaalien tuottaminen
•Sisällöt alustalle
•Testaus, pilotit, palautteet,
korjaukset

Tavoite 2021:

Verkkoalusta valmis
Kesä 2021

Alustan valinta
Viestintä ja markkinointi
-viestintämateriaali
- syksyn kampanja
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10 000
valmentajaa

Olympiakasvatuksen
verkkokurssit

Olympiakasvatuksen digitaalinen
oppimisympäristö
• Olympiakasvatuksen digitaalinen oppimisympäristö on viiden kurssin
verkkokoulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä olympia-aatteen
tunnetuksi tekemistä ja mahdollistaa monien eri kohderyhmien
perehtymisen olympialaisiin ja olympismiin.
• Oppimisympäristö on tarkoitettu erityisesti urheiluseuroille ja -järjestöille
sekä kouluille ja oppilaitoksille edistämään olympia-aatteen ja -liikkeen
perehdytys-, kasvatus- ja opetustyötä nuorten parissa.
• Verkkokursseilla kurssilainen pääsee tutustumaan niin olympialaisiin, niiden
syntyyn ja kehitykseen kuin olympialaisten taustalla vaikuttavaan
olympismin aatteeseen, arvoihin ja olympialiikkeeseen. Verkkokurssit
tarjoavat tietoa ja elämyksiä!
• Oppimisympäristö kursseineen avautuu kesän 2021 aikana. Kirjautuminen
kursseille Suomisport-palvelun kautta.

Olympiakasvatuksen viisi verkkokurssia

Olympismi ja olympialiike

Olympialiikkeen historia

Kurssilla tutustut olympiaaatteeseen ja sitä johtavaan
olympialiikkeeseen. Kurssin
jälkeen ymmärrät, mistä
olympismissa on kyse, mitä
arvoja se edustaa, mikä on
olympialiike ja keitä siinä on
mukana. Kurssilla tutustut
myös olympiakasvatukseen ja
ymmärrät, miten olympialiike
yhdistää liikunnan, urheilun
ja kasvatuksen.

Kurssin videot vievät sinut
mielenkiintoisiin tapahtumiin
aina antiikin Kreikasta
nykypäivän olympialaisiin
asti, unohtamatta Suomen
taipaletta olympialiikkeessä.
Kurssin jälkeen tiedät paljon
olympiahistoriasta sekä
ymmärrät monia ilmiöitä
tämän päivän olympialaisten
taustalla.

Kurssin kesto on noin 25 min.

Kurssin kesto on noin 40 min.

Olympismi symboleina ja
perinteinä

Nykyaikaiset olympialaiset
ja paralympialaiset

Olympialiikkeen
kehittäminen

Kurssilla pääset
tutustumismatkalle
olympismin symboleihin ja
perinteisiin. Opit
olympialiikkeen symboliikkaa
ja perinteitä sekä niiden
merkityksiä, jotka toistuvat
lähes muuttumattomina
olympialaisista toisiin.

Kurssilla tutustut
nykyaikaisiin olympialaisiin,
paralympialaisiin sekä
nuorten arvokisatapahtumiin.
Opit olympia- ja
paralympialajeista,
kisakaupunkien valinnasta ja järjestelyistä sekä
urheilijavalinnoista kisoihin.

Kurssin kesto on noin 30 min.

Kurssin kesto on noin 50 min.

Kurssilla perehdyt
olympialiikkeen
kääntöpuoliin ja haasteisiin
sekä tulevaisuuden
kehityssuuntiin. Tutustut
olympialiikettä kohdanneisiin
ikäviin tapahtumiin ja kuulet,
miten olympialiike suojaa ja
kehittää toimintaansa entistä
vahvemmaksi,
kestävämmäksi ja
uskottavammaksi
tulevaisuudessa.
Kurssin kesto on noin 30 min.

Kohderyhmät
Liikunta- ja urheilujärjestöjen toimijat
Seurat
Olympiaurheilijat (joukkueet)
EYOF & Nuorten olympialaiset

Olympialaiset & Paralympialaiset

Urheilevat nuoret / liikunnan opiskelijat
Urheiluyläkoulut ja -leirit

Urheiluakatemiat

Liikunta-alan oppilaitokset

Opettajat ja oppilaat
Varhaiskasvatus

Alakoulut

Yläkoulut

Yleissivistystä koko liikkuvalle kansalle!

Lukiot

