
VASTUULLINEN
VALMENTAJA -
VERKKOKURSSI



VASTUULLISEN VALMENTAJAN VERKKOKURSSI

on kaikille liikunnan ja urheilun parissa toimiville ohjaajille ja 
valmentajille sekä muille toimijoille tarkoitettu verkkokurssi. 

Reilun tunnin kestävällä kurssilla tutustutaan vastuulliseen ja 
hyvään valmentamiseen sekä opitaan fyysisesti, henkisesti ja 
sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssi 
herättelee ajatuksia sekä antaa vinkkejä ja työkaluja turvallisen 
toimintaympäristön kehittämiseen.

Kurssin suorittamalla valmentaja osoittaa sitoutumisen 
vastuulliseen valmentamiseen. 

Tervetuloa kurssille – milloin ja mistä vain!  
OPPIMISAREENA.FI

Kurssin hinta on 10 €/henkilö. Kurssimaksulla katetaan järjestelmän ylläpitokuluja. 



Vastuullisen valmentajan verkkokurssin sisältö

Tervetuloa kurssille!
- Kurssin tavoitteet
- Opiskeluohjeet

Valmentajalla on väliä
Valmennuksen perusta:
- Hyvän valmennuksen 
periaatteet
- Valmentajan roolit ja 
tehtävät urheilijan ja 
liikkujan polun eri 
vaiheissa

Valmentajan 
vastuullisuuskenttä
Valmennuksen raamit:
- Urheilua ja liikuntaa 
ohjaavat säännöt 

Turvallisuus 
valmennuksessa
- Fyysinen, henkinen ja 
sosiaalinen turvallisuus
- Epäasiallinen käytös  
urheilussa ja liikunnassa 

Kurssin yhteenveto
- Kertaus ja itsearviointi
- Valmentajan sitoumus
- Todistus
- Kurssipalaute
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Tausta- ja lisätietoja
• Kurssi on osa urheiluyhteisöjen yhteistä vastuullisuusohjelmaa, turvallisen 

toimintaympäristön toimenpiteitä. Kurssin sisältöjä on rakennettu 
yhteistyössä mm. lajiliittojen, Suomen Valmentajien ja Suomen urheilun 
eettisen keskuksen kanssa.

• Verkkokurssi on suoritettavissa Suomen Olympiakomitean 
Oppimisareenalla osoitteessa oppimisareena.fi. Kurssille osallistuminen 
edellyttää rekisteröitymisen ja kirjautumisen Suomisport -palvelussa. 
Kurssimaksu 10€ maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Suomisportissa. 

• Kurssin suoritettuaan osallistuja saa kurssista todistuksen sähköpostiin ja 
kurssin meriitti kirjautuu hänen omalle Sporttitilille Suomisportissa.

• Kurssin suoritus on voimassa 3 vuotta. Uusiakseen todistuksen ja meriitin, 
osallistujan on tehtävä päivityskurssi 3 vuoden välein.

• Lisätietoja: katja.kyckling@olympiakomitea.fi, 040 097 7180 



Viestintämateriaalit
• Olympiakomitean uutinen 19.8. -> jakakaa uutista!

• Muokattava tiedotepohja lajiliittojen käyttöön

• Somekuvia: olympiakomitea.kuvat.fi > Mediapankki > Palvelut ja tuotteet 
> Vastuullinen valmentaja

• Kurssiesite: Materiaalipankki - Suomen Olympiakomitea

-> Viestintämateriaalit sähköpostitse lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen 
viestintävastaaville, seurakehittäjille, koulutusvastaaville ja 
nuorisovastaaville.

-> Kannustamme teitä kaikkia haastamaan oman lajinne 
maajoukkuevalmentajat mukaan kurssille ja sen jälkeen heidät haastamaan 
muita valmentajia somessa (esim. pieni video tms). Lisätkää someen tunnus 
#vastuullinenvalmentaja ja tägätkää @Olympiakomitea, niin jaamme 
haasteita eteenpäin.  



Mitkä ovat lajien keinot 
edistää yhteistä tavoitetta? 


