
TYÖKALUJA 
VASTUULLISUUDEN 
EDISTÄMISEEN 
SEURASSA



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


Yhden lauseen sivuilla 
voidaan hyödyntää 
graafisia lisäkuvia.

Vastuullisuus on 
käytännön tekoja



Työkalupakki on laaja. 
Apua on tarjolla. 

Et ole yksin!



Väestöliiton Et ole yksin-palvelu
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Soittaminen ja chattaaminen on 
aina ilmaista

Väestöliitto ei kysy yhteydenottajan 
nimeä tai muita tietoja. 
Yhteydenottoihin vastaa aina 
Väestöliiton asiantuntija. Puheluita 
ei nauhoiteta.



Et ole yksin-palvelun materiaalit
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Materiaaleja urheiluseuroille

✓ Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy -askel askeleelta 
malli

✓ Mallisäännöt
✓ Toimintamalli epäasiallisen käytöksen tapausten 

käsittelyyn seuroissa/lajiliitoissa
✓ Turvallisen seuran tarkistuslista
✓ Ohjeita valmentajille epäasialliseen käytökseen 

puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn
✓ Viestintämateriaaleja
✓ Verkkokurssit valmentajille ja nuorille



SUEKin ILMO-palveluun voit ilmoittaa 
urheilurikkomuksista 



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

OPPIMISAREENA.FI



Miten seura-arjessa voidaan ottaa ympäristö 
huomioon



Olympiakomitea 
haastaa kaikki 
mukaan 
energiansäästö-
kampanjaan

• Toimintaohjeita koottu tiedotteeseen 
(3.10.2022): Urheilun suositukset 
energiansäästöön

• 10.10. alkava energiansäästöviikko on hyvä 
hetki viestiä asiasta seurassa

• Perustelut urheilussa: 
• Hillitään kustannuksia
• Tuetaan liikuntapaikkojen pysymistä 

käytössä
• Rakennetaan toiminnasta 

kestävämpää

https://www.olympiakomitea.fi/2022/10/03/urheilun-suositukset-energiansaastoon/




Kurssin suoritettuasi osaat entistäkin
tehokkaammin:

Terveyttä edistävä urheiluseura -kurssi

• Toimia esimerkillisesti siten, ettei oma
asenteesi tai toimintasi altista nuoria
peli- ja päihdehaitoille.

• Havainnoida ja tunnistaa nuorten
päihteiden käyttöä ja rahapelaamista
sekä digipelaamiseen liittyviä haittoja.

• Tukea nuorten kasvua sellaiseen
urheilulliseen elämäntapaan, joka
edistää hyvinvointia ilman peli- ja 
päihdehaittoja

• Hyödyntää peli- ja päihdehaittoja
ehkäiseviä menetelmiä ja työkaluja
toimiessasi nuorten
urheiluseuratoiminnassa.

• Puuttua asioihin ottamalla päihteiden
käytön ja pelaamisen nuorten kanssa
puheeksi, tarjoamalla heille tukea ja 
ohjaamalla tarvittaessa sopivan avun
piiriin.



Muita hyödyllisiä työkaluja?


