
TÄHTISEURAKAHVIT

SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT 16.11.2021



Teema:
Vastuullinen seuratoiminta



https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet


Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.

Urheiluyhteisön tavoitteena 
vastuullinen urheilu ja liikunta

Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia.
Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.

Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.

Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan.

Urheilemme reilusti ja puhtaasti.
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Tavoite:
Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää 
luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa 
toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. 

Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät 
epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen. 



Toimenpiteet:
• Toimintasääntömme, kurinpitosääntömme ja seurojemme 

säännöt ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla.

• Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä 
toimintatapoja. Meillä on selkeä prosessi tilanteisiin, joissa näitä ei 
noudateta. 

• Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista 
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Tavoite:
Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille 
positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret 
ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja 
muulta epäasialliselta käytökseltä. 

Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet 
ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme 
on terveyttä edistävä ja terveellisiin 
elämäntapoihin kannustava.



Toimenpiteet:
• Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa 

arvostettu. 

• Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeä. 
Yhdyshenkilö asioiden käsittelyyn on ilmoitettu läpinäkyvästi. Hyödynnämme Et 
ole yksin –palvelun asiantuntemusta.

• Jokainen ohjaajamme, valmentajamme ja toimijamme suorittaa turvallisuuteen 
liittyvän verkkokoulutuksen

• Suosittelemme rikostaustan selvittämistä myös vapaaehtoistoimijoilta.

• Rakennamme käytännöt fyysisen turvallisuuden edistämiseen niin harjoituksissa, 
kilpailuissa kuin katsomoissa.



”Seurassani heitetään jatkuvasti naisia 
alentavaa ja rasistista läppää, joka saa minut 

hyvin kiusaantuneeksi”

”Vastustajia haukutaan homoiksi, 
tummaihoisia neekereiksi ja naistuomareita 

huoritellaan”
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Tavoite:
Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan urheilun ja 
liikunnan pariin riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä 
taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai 
taloudellisesta tilanteesta.

Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja 
tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaan ja urheiluun 
ja sen päätöksentekoon.



Toimenpiteet:
• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelmamme toteutuvat 

käytännössä. Ohjelma on osa toimintasuunnitelmaamme, 
toteutamme työtä laadukkaasti sekä arvioimme ja seuraamme 
työn toteutumista. 

• Luomme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Huomioimme 
mm. harrastusten kustannuksiin sekä esteettömyyteen ja 
saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia.

• Edistämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista 
päätöksenteossamme ja toiminnassamme esim. työryhmissä, 
hallituksessa ja valinnoissa. 

• Viestimme monipuolisesti: Kuva- ja sanavalintamme tukevat 
yhdenvertaisuutta ja  tasa-arvoa. Viestinnässä nostamme 
rohkeasti  yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita.
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"Olisihan se hienoa, jos 
olemalla ihan vain oma 
itsensä, voisi olla jollekin 
esikuva"
Jade (Jere) Nyström
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Tavoite:
Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia ja teemme 
osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tunnistamme 
merkittävimmät urheilun ympäristövaikutukset ja 
teemme toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi. 
Näytämme esimerkkiä ympäristön huomioimisessa.



Toimenpiteet:
• Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme 

ympäristövaikutukset. 
• Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia muokkaamalla 

toimintatapojamme mm. kilpailujärjestelmien, tapahtumien 
järjestämisen, varusteiden, kulkutapojen, liikuntapaikkojen ja 
hankintojen osalta. 

• Viestimme ympäristöasioistamme ja -teoistamme aktiivisesti.
• Laadimme ympäristöohjelman, jonka toteutumista seuraamme 

ja arvioimme.
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Harrastuksiin kuljetaan 
121 000 000 km viikossa

Lähes miljoona 
suomalaista käyttää 
aikaa harrastuksiin 
kyyditsemiseen, ka 4,65 
tuntia kuukaudessa.

(KIHU 2018)
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Tavoite:
Urheilemme puhtaasti käyttämättä 
kiellettyjä aineita ja menetelmiä.



Toimenpiteet:
• Varmistamme, että antidopingohjelmamme on 

laadukas ja ajantasainen. Ohjelma on osa 
toimintasuunnitelmaamme, toteutamme työtä järjestelmällisesti 
sekä arvioimme ja seuraamme 
työn toteutumista. 

• Huolehdimme tiedonjaosta ja koulutuksesta. 
Viestimme antidopingtyöstämme. 

• Sitoudumme toimimaan Suomen antidopingsäännöstön ja 
maailman antidopingsäännöstön mukaisesti.



Tähtiseura-ohjelman laatutekijät
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Vastuullisuus asiat ovat sisällä Tähtiseura-ohjelman 
laatutekijöissä

JOHTAMINEN

Seura noudattaa Reilun pelin periaatteita
1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun, 2.Vastuu kasvatuksesta 3. Terveyden turvallisuuden 
ja hyvinvoinnin edistäminen 4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus 5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään 
kehitykseen pyrkiminen

Seura on avoin ja edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua varallisuudesta, etnisestä 
alkuperästä, sukupuolesta, vammasta tai muusta yksilöön liittyvästä syystä riippumatta ja toimii 
syrjinnän ehkäisemiseksi
Miten seura toimii uusien harrastajien suhteen? Esim. vammainen harrastaja/ maahanmuuttaja/ vähävarainen 
harrastaja. Miten varmistetaan, että seurassa ei ketään syrjitä ja kaikkia kohdellaan tasavertaisesti?



HALLINTO

Seuralla on ajantasaiset ja tarkoituksen mukaiset säännöt 
Seuran säännöt on tarkistettu säännöllisin väliajoin ja mm. oikeat nimenkirjoittajien tiedot ovat PRH:n
rekisterissä. Seuran säännöt ovat vastuullisuus- ja kurinpitonäkökulmasta ajan tasalla. Seuran jäsenluokat 
on kirjattu yhdistyslain mukaan. 

LAPSET JA NUORET
Seura noudattaa rikosrekisteritaustan tarkistamisen vaativaa lakia lasten kanssa työskentelevien 
työsuhteisten ja vapaaehtoisten (ei pakollinen) osalta

Urheilun Pelisääntökeskustelut on käyty lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien kanssa. 

SEURAN IHMISET
Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen 
kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tuetaan



YHTEISÖLLISYYS

• Seuralla on toimintamalli, joka ennaltaehkäisee epäasiallista käytöstä  
Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. Seuran 
toimintamalli epäasialliseen käyttäytymiseen on selkeä ja asioiden käsittelyyn on nimetty yhdyshenkilö. Seuralla 
on/voi olla käytössä puolueeton sopimusmenettelymalli ja seura osallistuu pyydettäessä sovittelukeskusteluun.

• Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan yhdenvertaisesti aikuisten kanssa 
Miten nuorten ajatuksia otetaan huomioon seuran toiminnassa ja millaisia mahdollisuuksia nuorilla on vaikuttaa 
toimintaan?

TALOUS

• Seura noudattaa maltillisuutta osallistujien kustannuksissa 
Seura pyrkii hillitsemään kustannuksia. Seuralla on toimintatapa vähävaraisten tukemiseen.

• Seura toimii järkevästi talouden ja ympäristön näkökulmasta
Seura järjestää kimppakyytejä, välineiden kierrätystä ja muita toimia resurssien fiksuun hyödyntämiseen. Seura 
ottaa hankinnoissa ja tapahtumien järjestämisessä huomioon ympäristönäkökulmat.



Muut ajankohtaiset 



OKM:n seuratuen kehittämistuki

• Hakuaika marraskuu 2021

• Kriteerit ennallaan https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

• Lajiliittojen lausunnon antamisen aika 1.-15.12.2021 ja alueiden 16.1.2021-7.1.2022

• Varmista, että OKM:ssä ovat oikeat tiedot järjestösi lausunnon antajasta.  Tiedot voi päivittää 
sari.virta@minedu.fi

• Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille seuratuki-infoja.  Aikataulut löytyvät täältä 
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/seuratuki-infot/

https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
mailto:sari.virta@minedu.fi
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/seuratuki-infot/


Vastuullista ja menestyvää seuravalmennusta -
webinaari
Olympiakomitea järjestää seurojen valmennuksesta ja ohjauksesta vastaaville 
suunnatun maksuttoman vastuullista ja menestyvää seuravalmennusta –
webinaarin:

to 25.11. klo 10 – 11 ja ma 29.11. klo 17.30 – 18.30
(webinaarit ovat samansisältöisiä, joten voit valita kumpaan osallistut)

• Katso webinaarin tarkempi sisältö ja ohjelma:

Tervetuloa vastuullista ja menestyvää seuravalmennusta -webinaariin: Nappaa 
vinkit kohti entistä parempaa valmennustoimintaa! - Suomen Olympiakomitea

Ilmoittaudu mukaan!
• Torstai 25.11. klo 10–11. Ilmoittautuminen on auki 23.11. saakka.

• Maanantai 29.11. klo 17.30–18.30. Ilmoittautuminen on auki 27.11. saakka.

Välitä viestiä seurakentälle!

https://www.olympiakomitea.fi/2021/11/08/tervetuloa-vastuullista-ja-menestyvaa-seuravalmennusta-webinaariin-nappaa-vinkit-kohti-entista-parempaa-valmennustoimintaa/
https://www.suomisport.fi/events/716c1e6f-b218-40d4-8674-f001c459399c
https://www.suomisport.fi/events/09e69cf4-0edc-4438-ab76-67f1f50b1d0e


Koulutukset verkkoon – Mediamaisterin tarjous lajiliitoille

Olympiakomitean kumppani Mediamaisteri tarjoaa urheilu- ja 
liikuntajärjestöille nykyaikaisen digitaalisen oppimisalustan tehostamaan 
koulutustoimintaa. Tarjous sisältää:

• järjestön brändin näköisen, visuaalisesti houkuttelevan ja 
monipuolisen verkko-oppimisalustan

• mahdollisuuden integroida verkko-oppimisalusta Suomisport-
palveluun

• mahdollisuuden olla mukana urheilu- ja liikuntajärjestöjen 
verkkokoulutustoiminnan yhteiskehittämisessä.

Palvelusta on neuvoteltu kehyssopimus ja tarjous urheilu- ja 
liikuntajärjestöille. Lue lisää:

Mediamaisteri – koulutukset verkkoon - Suomen Olympiakomitea

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/mediamaisteri-koulutukset-verkkoon/


.fi

Nuori mieli urheilussa
30 min verkkokoulutuksen 
pilotointi

36

Tarjoamme kaikille kiinnostuneille seurakehittäjille ja 
valmentajille mahdollisuuden pilotoida 30 min 
Nuori mieli urheilussa -verkkokoulutusta.
Lisätiedot:
https://link.webropol.com/s/nuorimieliurheilussapilotointi

Voit ilmoittautua pilotointiin linkin lomakkeella tai suoraan
katri.lilja@mieli.fi
Saat marraskuun aikana sähköpostiisi pilotointiohjeet.

https://link.webropol.com/s/nuorimieliurheilussapilotointi
mailto:katri.lilja@mieli.fi


Vuosikello
verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet

2021 SYKSY

• 16.11 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 14.12 klo 10-13 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

2022 SYKSY

• 23.8. Seuratoiminnan aamukahvit (z)
• xx.8.  Auditointikoulutus (z)

• 7.-8.9. Seurakehittäjien tapaaminen (z)

• 8.-9.10.2021 Tähtiseurapäivät

• 11.10. Seuratoiminnan aamukahvit (z)
• xx.11  Auditointikoulutus (z)

• 15.11. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 13.12. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

Ilmoittautumislinkit ja esitysmateriaalit 
löytyvät verkoston nettisivuilta>>>

z= osallistuminen Zoomilla mahdollista.

2022 KEVÄT

• 18.1. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 27.1. Auditointikoulutus (z)

• 2.-3.2. Seuratoiminnan verkostopäivät (z)

• 15.3. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• Maalis-huhtikuu seuratoiminnan aluekierros

• 19.4. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 17.5. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 12.5 Auditointikoulutus (z)

• 21.6 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Kiitos!

Seurakehittäjien verkosto
nettisivut (materiaalit)>
FB-ryhmä: Tähtiseket

Microsoft Teams pyydä kutsu suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/
https://www.facebook.com/groups/185075972016852/?ref=bookmarks
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