
Paralympiakomitean
lajipäivät 20.11.2020 

Katja Kyckling 
projektikoordinaattori

Vastuullinen valmentaja -
verkkokoulutus



Aikataulu

Vastuullisen valmentajan verkkokoulutuksen esittely

Fyysinen turvallisuus 

Johdanto, ryhmäporinat, purku

Henkinen turvallisuus

Johdanto, ryhmäporinat, purku

Sosiaalinen turvallisuus

Johdanto, ryhmäporinat, purku

TAUKO
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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.



Mitä tavoitellaan, mitä hyötyjä? 

Entistä parempaa valmennusta ja 
turvallisempaa toimintaympäristöä jokaiselle 
urheilijalle, liikkujalle ja toimijalle. Sitä kautta 
saavutamme myös tuloksia – liikunnan iloa ja 
suuria urheilun unelmia.

Herättää ajatuksia sekä antaa vinkkejä ja 
työkaluja turvallisen toimintaympäristön 
kehittämiseen.

Yhteisen perustan seuran ja lajin sisäisille 
keskusteluille ja toiminnan kehittämiselle. 
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Koulutus on tarkoitettu ohjaajille ja valmentajille lajista, 
valmennuskokemuksesta tai -taustasta riippumatta, niin 
vapaaehtoisille kuin palkatuillekin. Kurssia suositellaan 
myös muille liikunnan ja urheilun parissa toimiville 
toimijoille.

Koulutuksen 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.

Verkkokoulutuksen voi suorittaa paikasta ja ajasta 
riippumatta, myös mobiilisti. Koulutuksen kesto on reilu 30 
min. 

Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus
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Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus

Kurssin suorittamalla valmentaja osoittaa 
sitoutumisensa vastuulliseen valmennukseen ja hän 
saa kurssista todistuksen ja meriitin.

Verkkokoulutukseen rekisteröidytään ja 
ilmoittaudutaan Suomisportin kautta ja meriitit 
kirjautuvat henkilön Suomissport-profiiliin. 

Verkkokoulutus valmistuu alkuvuodesta 2021. 

Sisältöä on rakennettu yhteistyössä mm. SUEK:n, 
Suomen Valmentajien ja lajiliittojen kanssa.
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Vastuullinen valmentaja - sisältö
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• Mitä on hyvä 
valmennus?

• Urheilun ja 
liikunnan tavoitteet 
ja valmennus sekä 
valmentajan roolit 
urheilijan / liikkujan 
polun eri vaiheissa
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tä • Seurayhteisö
• Lajiyhteisö
• Urheiluyhteisö
• Yhteiskunta
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lä • Fyysinen   
turvallisuus

• Henkinen 
turvallisuus

• Sosiaalinen 
turvallisuus

• Epäasiallisen 
käytöksen 
ennaltaehkäisy 
urheilussa
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Turvallisuus vaatii ennakkotyötä

Valmentajan yksi keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että toiminta on fyysisesti, 
henkisesti ja sosiaalisesti turvallista. Turvallisuuden varmistaminen vaatii 
ennakkotyötä. Tunnistamalla riskejä ja riskitilanteita etukäteen, 
ennaltaehkäisemällä niitä sekä laatimalla selkeät toimintaohjeet ja -vastuut riskin 
tai tilanteen toteutumisen varalle, valmentaja on jo tehnyt ison työn turvallisen 
toimintaympäristön eteen.
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Fyysinen turvallisuus
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Fyysinen turvallisuus

Fyysisesti turvallisessa ympäristössä terveyttä ja kehoa suojellaan 
loukkaantumisilta ja vammoilta. 

Fyysisesti turvallisen toimintaympäristön rakentamisessa huomioitavia asioita 
ovat muun muassa:

Lajin toimintaympäristö ja olosuhteet

Lajin luonne ja erityispiirteet, turva- ja suojavarusteet

Valmennusryhmien koko ja taso, valmentajien määrä, valmentajien osaaminen

Valmennettavat ja heidän yksilölliset tekijät
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Ryhmäporina 1 / Fyysinen turvallisuus, 
toimintaympäristön riskikartoitus

Tehtävänä on pohtia fyysiseen turvallisuuteen liittyviä riskejä ja toimenpiteitä 
omassa toimintaympäristössäsi seuraavista näkökulmista:

Jokainen pohtii asiaa ensin yksin. Sen jälkeen jokainen kertoo vuorollaan yhden 
riskin, ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja toimenpiteet riskin toteutuessa muulle 
ryhmälle. 

Yksi ryhmästä pitää huolen, että kaikki ehtivät puhua aikaraamin puitteissa.

Ryhmäporinalle on aikaa 15 minuuttia.
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Riski
Mahdolliset 
seuraukset

Riskin

todennäköisyys 
(1-3)

Riskin vakavuus

(1-3)
Ennaltaehkäisevät 

toimenpiteet
Toimenpiteet riskin 

toteutuessa Vastuuhenkilöt
ௗ            



Henkinen turvallisuus



Henkinen turvallisuus

Henkisesti turvallisessa ympäristössä urheilija kokee tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja 
hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Urheilija uskaltaa ilmaista mielipiteitään, 
kokemuksiaan ja tunteitaan. Hänellä on mahdollisuus kokeilla ja opetella asioita 
kehittyäkseen. Pelon, häpeän, ahdistuksen tai syyllisyyden tunteet eivät kuuluu 
henkisesti turvalliseen ympäristöön, ei harjoitus- eikä kilpailutilanteissa. 

Henkisesti turvallisen ympäristön rakentamisessa keskeistä on vuorovaikutus- ja 
tunnetaidot:

 Luottamuksen rakentaminen

 Palautteenanto

 Tunteiden käsittely

 Osallistaminen

26.11.2020 15



Ryhmäporina 2 / Henkinen turvallisuus, 
toimintaympäristön riskikartoitus

Tehtävänä on pohtia henkiseen turvallisuuteen liittyviä riskejä ja toimenpiteitä 
omassa toimintaympäristössäsi seuraavista näkökulmista:

Jokainen pohtii asiaa ensin yksin. Sen jälkeen jokainen kertoo vuorollaan yhden 
riskin, ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja toimenpiteet riskin toteutuessa muulle 
ryhmälle. 

Yksi ryhmästä pitää huolen, että kaikki ehtivät puhua aikaraamin puitteissa.

Ryhmäporinalle on aikaa 15 minuuttia.
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Sosiaalinen turvallisuus



Sosiaalinen turvallisuus

Sosiaalisesti turvallisessa ympäristössä kyse on ihmissuhteista ja 
ryhmähengestä; yksilön suhteesta muihin ihmisiin. Sosiaalisesti turvallinen 
ryhmä rakentuu hyvistä ihmissuhteista, myönteisestä ilmapiiristä, ryhmään 
kuulumisen tunteesta ja yhteisöllisyydestä. 

Urheilu tuottaa positiivisia kokemuksia kaikille mukana olijoille. Loukkaava 
kohtelu, kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen 
väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä 
syrjintä ja rasismi eivät kuulu liikuntaan ja urheiluun - ei edes huumoriksi 
puettuna. 

Keskeisiä tekijöitä: turvallisen ilmapiirin ja hyvän ryhmähengen luominen, 
yhteiset pelisäännöt 
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Ryhmäporina 3 / Sosiaalinen turvallisuus, 
toimintaympäristön riskikartoitus

Tehtävänä on pohtia sosiaaliseen turvallisuuteen liittyviä riskejä ja toimenpiteitä 
omassa toimintaympäristössäsi seuraavista näkökulmista:

Jokainen pohtii asiaa ensin yksin. Sen jälkeen jokainen kertoo vuorollaan yhden 
riskin, ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja toimenpiteet riskin toteutuessa muulle 
ryhmälle. 

Yksi ryhmästä pitää huolen, että kaikki ehtivät puhua aikaraamin puitteissa.

Ryhmäporinalle on aikaa 15 minuuttia.
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Kiitos osallistumisesta!
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Kirjaa chattiin ajatuksia ja palautetta 
riskikartoitustehtävistä.

Kysymyksiä? Muita ajatuksia?


