
VASTUULLISUUS
TAITOLUISTELUSSA



Visio

Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla

Missio

Suomen Taitoluisteluliitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa luo turvalliset edellytykset taitoluistelun 
monipuoliselle harrastus- ja kilpailutoiminnalle

Tavoitteenamme on tukea elämänmittaista liikuntaharrastusta

Arvot

Ilo ▪ Kannustaminen ▪ Turvallisuus ▪ Tavoitteellisuus



Luistelija toiminnan keskiössä



Vastuullinen liitto

• Suomen Taitoluisteluliitto pyrkii omalla toiminnallaan ja esimerkillään kannustamaan 
jäsenistöään ja sidosryhmiään kehittämään omaa toimintaansa sosiaalisesti, taloudellisesti 
ja ekologisesti vastuulliseksi. Taitoluisteluliitto vahvistaa viestinnällään lajin 
vetovoimaisuutta vastuullisuusasioissa sekä toteuttaa vastuullisesti toteutettuja 
tapahtumia.

• Vastuullisuus on lajille kilpailuvaltti ja se luo uusia mahdollisuuksia yhteistyöneuvotteluissa. 
Tulevaisuudessa vastuullisesti toimivilla lajeilla on mahdollisuus tuottaa uusia palveluja ja 
uutta liiketoimintaa juuri yhteistyötahojen kautta.

• Taitoluisteluliitolla on myös tärkeä rooli kannustajana, koska liitto toimii läheisessä 
yhteistyössä jäsenseurojensa kanssa. Taitoluistelu voi olla aidosti vastuullinen laji vain siten, 
että jäsenseuramme ja sidosryhmämme lähtevät yhteiselle kestävän kehityksen polulle.

• Suomen Taitoluisteluliitto ry on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti.



Vastuullisen toiminnan edistäminen liitossa

• Hyödynnämme sähköisiä 
työkaluja ja minimoimme 
matkustusta vaativia koulutuksia 
ja tapaamisia

• Hankimme vain tarvittavan 
määrän tarvikkeita ja 
materiaaleja, jotta jätettä ei 
kertyisi

• Kierrätämme käyttämättä 
jääneitä varusteita ja välineitä

• Johdon sitoutuminen
• Kestävän kehityksen 

huomioiminen päätöksenteossa
• Suosimme kierrätettyjä ja 

ympäristöystävällisiä materiaaleja
• Olemme 95% paperiton toimisto
• Koulutusmateriaalimme ovat 

100% sähköisiä



Vastuullisen toiminnan edistäminen liitossa

• Kannustamme henkilökuntaa 
kulkemaan työpaikalle jalan, pyörällä 
tai julkisilla kulkuvälineillä

• Lentomatkustamisessa suosimme 
kotimaista ja ympäristöystävällisiä 
vaihtoehtoja

• Lisäämme lähiruuan osuutta 
järjestämiemme tapahtumien 
tarjoiluissa

• Rohkaisemme jäsenseuroja ja 
sidosryhmiä sitoutumaan vastuullisen 
toiminnan periaatteisiin

• Laadimme ympäristösuunnitelmat 
kansainvälisiin tapahtumiin

• Jääurheilun olosuhdekehitystyössä 
kannustamme rakennuttajia ja 
rahoittajia energiatehokkaisiin ja 
ekologisiin ratkaisuihin

• Olemme aktiivisia OKM:n ja 
Olympiakomitean 
vastuullisuusohjelman kehitystyössä

• Viestimme vastuullisuussaavutuksista



Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma



Tavoitteena vastuullinen liikunta ja urheilu 

Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa

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



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. Toimimme läpinäkyvästi noudattaen 
sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja. Taloudenpitomme ja 
varainhankintamme on vastuullista.

Materiaali

Taitoluisteluliiton toimintasäännöt
Päätä oikein – seurajohtajan käsikirja
Olympiakomitean materiaali yhdistyshallinnon tueksi
Hallinnon ja johtamisen maksuttomat koulutukset
Seuratoiminnan checklist
Tähtiseura-ohjelma
Urheiluseurojen talousopas
Kriisiviestintäsuunnitelma

https://www.stll.fi/liitto/toimintasaannot/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/01/b97b4181-paataoikein_2020.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen-ja-hallinto/materiaalit-ja-tyokalut/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/seuran-hallinto-ja-johtaminen/
https://www.stll.fi/vastuullisuus/seuralle-ja-valmentajalle/seuratoiminnan-tsekkauslista/
https://www.stll.fi/seurat/tahtiseurat/
https://www.rantalainen.fi/julkaisut/oppaat/urheiluseurojen-talousopas/
https://www.stll.fi/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/KRIISIVIESTINTASUUNNITELMA-pohja-STLL-seuroille.pdf


Tavoite

Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pidämme 
lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta 
epäasialliselta käytökseltä. Luomme kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen 
kokee olevansa arvostettu

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

Materiaali

Reilu ja vastuullinen urheilutoiminta
Taitoluisteluliiton eettinen säännöstö
Taitoluisteluiiton kurinpitosäännöt
Sosiaalisen median pelisäännöt
Et ole yksin -palvelu ja koulutus
ILMOita urheilurikkomuksesta
Toimintaohjeet häirintäepäilyssä
Häirintään puuttuminen
ISU Code of Ethics

https://www.stll.fi/vastuullisuus/luistelijalle/reilu-ja-vastuullinen-urheilutoiminta/
https://www.stll.fi/liitto/eettinen-saannosto/
https://www.stll.fi/liitto/kurinpitosaannot/
https://www.stll.fi/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/Sosiaalinen_media_pelisa%CC%88a%CC%88nno%CC%88t2017_Taitoluisteluliitto.pdf
https://etoleyksin.fi/
https://ilmo.suek.fi/#!/
https://www.stll.fi/vastuullisuus/seuralle-ja-valmentajalle/toimintaohjeet-hairintaepailyissa/
https://www.stll.fi/vastuullisuus/luistelijalle/toimintaohjeet-jos-kohtaat-hairintaa-tai-epaasiallista-kaytosta/
https://www.isu.org/docman-documents-links/isu-files/documents-communications/isu-communications/archives/19025-isu-communication-2215/file


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.

Materiaali

Suomen Taitoluisteluliiton Yhdenvertaisuussuunnitelma
Olympiakomitean yhdenvertaisuusmateriaali
Kop kop – Pääseekö sisään? Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu-
ja nuorisojärjestöille
Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet
Reilun pelin opas – Pitääkö tätäkin nyt miettiä?
Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU:n materiaalit ja oppaat

https://www.stll.fi/liitto/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus/
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/yhdenvertaisuus/
https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/kopkop_paaseeko_sisaan.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/reilun_pelin_opas_pitaako_tatakin_nyt_miettia.pdf
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit


Tavoite

Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia ja teemme osamme 
ilmastonmuutoksen hillinnässä. 

Tunnistamme merkittävimmät urheilun ympäristövaikutukset ja teemme 
toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi. Näytämme esimerkkiä 
ympäristön huomioimisessa.

Materiaali

KEKE-koutsi vinkit ympäristövastuulliseen seuratoimintaan
Urheiluseuran ympäristöopin perusteet
Järjestöjen hiilijalanjälkilaskuri
Ekokompassi ympäristöjärjestelmä
Sustainability.sport – ilmainen verkkoalusta, joka kokoaa kestävän 
kehityksen materiaaleja

https://www.olympiakomitea.fi/keke-koutsi-vinkit-ymparistovastuulliseen-seuratoimintaan/
https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/urheiluseuran_ymparistoopin_perusteet.pdf
https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/
https://ekokompassi.fi/
https://sustainability.sport/


Tavoite

Urheilemme puhtaasti käyttämättä kiellettyjä aineita ja menetelmiä.

Varmistamme, että antidopingohjelmamme on laadukas ja ajantasainen. 
Huolehdimme tiedonjaosta ja koulutuksesta. Viestimme 
antidopingtyöstämme.

Sitoudumme toimimaan Suomen antidopingsäännöstön ja maailman 
antidopingsäännöstön mukaisesti.

Materiaali

Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK
Puhtaasti paras -verkkokoulutus
KAMU-lääkehaku
ILMOita urheilurikkomuksesta

https://www.stll.fi/liitto/antidoping/stll-antidoping-ohjelma/
http://www.suek.fi/
https://puhtaastiparas.fi/
https://kamu.suek.fi/#!/
https://ilmo.suek.fi/#!/


VASTUULLINEN SEURATOIMINTA

LUISTELIJAN, VALMENTAJAN, VANHEMMAN JA 
SEURAJOHDON VASTUU



Vastuullinen ja reilu urheilutoiminta

Vastuullista ja reilua urheilua on

• toisten kunnioittaminen
• kaikille ystävällisesti puhuminen (myös sosiaalisessa mediassa)
• toisten puolustaminen ja kannustaminen
• kaikkien mukaan ottaminen ja tasapuolinen huomiointi
• toisten koskemattomuuden kunnioittaminen
• jokainen saa päättää, kuka hänen kehoonsa saa koskea – kukaan ei saa koskea toiseen ilman 

lupaa 
(lajiin kuuluvasta koskettamisesta, kuten liukuasennon näyttämisestä/avustamisesta, tulisi 
aina kertoa myös sanoin)
• hyvää koskettamista on esimerkiksi lohduttaminen halaamalla tai selkään taputtamalla
• huono koskeminen on sellaista, mistä ei voi itse kieltäytyä tai kosketus tuntuu epämiellyttävältä, oudolta 

tai tekee kipeää



Vastuullinen ja reilu urheilutoiminta

Reiluun urheilutoimintaan ei kuulu

• nimittely, toisen nöyryyttäminen
• väkivaltainen käyttäytyminen: lyöminen, potkiminen yms.
• seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä
• seksuaalista häirintää on esimerkiksi epäasialliset seksuaaliset puheet tai vitsit, vartaloa tai intiimiä yksityiselämää 

koskevat seksuaaliväritteiset huomautukset tai kysymykset, seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, epäasialliset 
seksuaaliset sisällöt eri sosiaalisen median kanavissa tai yhdyntää tai muita seksuaalisia tekoja koskevat ehdotukset tai 
vaatimukset

• sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta, toisen sukupuolen alentaminen 
tai kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen

• rasistinen tai syrjivä kielenkäyttö
• rasismi on ihmisen tai ihmisryhmän asettaminen muita alempiarvoisempaan asemaan esim. ihonvärin, kulttuurin, 

etnisen taustan, äidinkielen, seksuaalisen suuntautumisen tai uskonnon takia
• syrjintä voi olla ulkopuolelle jättämistä sukupuolen, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tms. takia

• urheilijoiden, valmentajien tai muiden aikuisten alkoholin käyttö harjoituksissa, leireillä tai 
kilpailumatkoilla



Kohdatessasi epäasiallista käytöstä

Seuratoiminnassa esiintyvät kiusaamiseen ja epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvät tapaukset selvitetään 
ensisijaisesti seuran sisäisesti

1. Ota mahdollisuuksien mukaan epäasiallinen kohtelu kiusaajan/häiritsijän kanssa puheeksi. Kerro 
suoraan, että hänen käytöksensä on ei-toivottua ja koet sen häiritsevänä

2. Jos et voi tai halua kertoa asiastasi suoraan kiusaajalle/häiritsijälle, käänny asiassasi 
valmentajan/ohjaajan, jonkun muun turvalliseksi kokemasi aikuisen tai Et ole yksin -palvelun puoleen

3. Voit myös ottaa yhteyttä havaitessasi tai kohdatessasi epäasiallista kohtelua
• Oman seurasi puheenjohtajaan tai muuhun nimettyyn vastuuhenkilöön
• Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtajaan, varapuheenjohtajaan (nimetty häirintävaltuutetuksi) tai seuratoiminnan 

kehittäjään
• SUEKn ILMOita urheilurikkomuksesta verkkosivustolle tehdäksesi ilmoituksen
• Viranomaisiin (lastensuojelu, poliisi)

https://etoleyksin.fi/
https://www.stll.fi/liitto/hallitus/
https://www.stll.fi/liitto/hallitus/
https://ilmo.suek.fi/#!/


Seurajohdon vastuullinen toiminta

• Seuroille on luotu Seuratoiminnan checklist vastuullisen ja 
laadukkaan seuratoiminnan tueksi

• Suosittelemme vahvasti jokaisen liiton jäsenseuran luomaan 
omat toimintamallit turvallisen harrastus- ja seuraympäristön 
vahvistamiseksi, häirinnän ja epäasiallisen käytöksen 
ennaltaehkäisemiseksi sekä varhaisen puuttumisen tueksi. Seura 
voi hyödyntää liiton toimintamalleja, toiminta- ja 
kurinpitosääntöjä, eettistä säännöstöä sekä muita ohjeita, 
sääntöjä ja materiaaleja.

• Lajiliittojen, Olympiakomitean ja aluejärjestöjen 
yhteinen Tähtiseura-ohjelma tukee seuratoiminnan 
kehittämistä. Tähtimerkki viestii siitä, että seura 
täyttää kohderyhmäkohtaiset sisältövaatimukset ja 
laatutekijät.



Seurajohdon ja luottamushenkilöiden 
vastuullisuus

Hyvä hallinto
Turvallinen 

toimintaympäristö
Tasa-arvo ja 

yhdenmukaisuus
Ympäristö ja ilmasto Antidoping

Toiminko avoimesti ja 
läpinäkyvästi?

Toiminko yhteisten 
pelisääntöjen mukaisesti?

Osallistanko jäsenistöä 
päätöksentekoon?

Olenko hyvä työnantaja?

Perustuuko toimintamme 
lyhyen aikavälin voittojen 
tavoitteluun vai 
kaukonäköiseen ajatteluun?

Luonko positiivista ja 
kannustavaa ilmapiiriä?

Huolehdinko, että olosuhteet 
ja toiminta ovat turvallisia?

Tarkistanko lasten ja nuorten 
kanssa toimivilta 
rikosrekisteriotteen?

Onko kaikilla seuran 
luistelijoilla ja toimijoilla 
voimassaoleva liiton passi?

Viestinkö monipuolisesti 
yhdenvertaisuutta ja tasa-
arvoa tukevasti?

Kohtelenko kaikkia 
tasavertaisesti ja 
kunnioittavasti?

Onko meillä selkeät 
prosessit, joilla voimme 
puuttua mahdolliseen 
epäasialliseen käytökseen?

Onko seurassamme 
vähävaraisten tukirahasto?

Kannustanko kulkemaan 
jalalla, pyörällä, 
joukkoliikenteellä tai 
kimppakyydillä harjoituksiin?

Miten huomioin ympäristön 
arjen toiminnassa ja 
tapahtumissa?

Onko seurallamme 
ympäristöohjelma?

Onko seuralla vaatteiden, 
varusteiden ja välineiden 
kierrätysmahdollisuus?

Toteutanko reilua ja 
puhdasta urheilua?

Olenko suorittanut puhtaasti 
paras –verkkokoulutuksen?

Tiedänkö miten toimin, jos 
havaitsen 
kilpailumanipulaatiota?

Onko tapahtumissamme 
varmistettu 
katsomoturvallisuus ja –
viihtyvyys?



Luistelijan vastuullisuus

Hyvä hallinto
Turvallinen 

toimintaympäristö
Tasa-arvo ja 

yhdenmukaisuus
Ympäristö ja ilmasto Antidoping

Toiminko yhteisten 
pelisääntöjen 
mukaisesti?

Tunnistanko mikä on 
epäasiallista käytöstä ja 
osaanko puuttua 
siihen?

Saanko vaikuttaa 
minuun liittyviin 
asioihin?

Luonko positiivista ja 
kannustavaa ilmapiiriä?

Tiedänkö, mitkä ovat 
minun oikeuteni?

Luotanko ja uskallanko 
keskustella 
valmentajani kanssa?

Onko minulla 
voimassaoleva 
luistelijapassi?

Voinko olla 
harjoituksissa ja muissa 
tapahtumissa oma 
itseni?

Olenko kaikkien kaveri?

Toiminko häirintää, 
kiusaamista ja syrjintää 
ehkäisevästi?

Kuljenko jalalla, 
pyörällä, 
joukkoliikenteellä tai 
kimppakyydillä 
harjoituksiin?

Ostanko käytettyjä 
treenivaatteita, pukuja 
tai välineitä?

Teenkö arjessani 
kestäviä valintoja?

Urheilenko muita 
kunnioittavasti ja 
puhtaasti?

Olenko suorittanut 
puhtaasti paras –
verkkokoulutuksen?

Tiedänkö miten toimin, 
jos havaitsen 
kilpailumanipulaatiota?



Valmentajan vastuullisuus

Hyvä hallinto
Turvallinen 

toimintaympäristö
Tasa-arvo ja 

yhdenmukaisuus
Ympäristö ja ilmasto Antidoping

Viestinkö kaikille avoimesti ja 
läpinäkyvästi?

Toiminko yhteisten 
pelisääntöjen mukaisesti?

Osaanko puuttua 
epäasialliseen käytökseen?

Olenko suorittanut Et ole 
yksin –verkkokoulutuksen?

Luonko positiivista ja 
kannustavaa ilmapiiriä?

Miten vaikutan turvallisen ja 
terveellisen kasvuympäristön 
luomiseen?

Miten osoitan luottamusta ja 
kunnioitusta muita toimijoita 
kohtaan?

Onko minulla voimassaoleva 
toimihenkilö-/luistelijapassi?

Osoitanko arvostusta jokaista 
luistelijaa, valmentajaa ja 
muuta toimijaa kohtaan?

Huomioinko kaikki luistelijat 
tasavertaisesti?

Toiminko häirintää, 
kiusaamista ja syrjintää 
ehkäisevästi?

Kannustanko kulkemaan 
jalalla, pyörällä, 
joukkoliikenteellä tai 
kimppakyydillä harjoituksiin?

Kierrätämmekö pukuja ja 
välineitä tai käytämmekö 
samoja usean kauden? 

Kuljemmeko tapahtumiin 
julkista liikennettä 
hyödyntäen?

Huomioimmeko 
oheisharjoittelussa 
etäharjoittelun ja lähitilojen 
käytön?

Vaalinko reilua ja puhdasta 
urheilua?

Olenko suorittanut puhtaasti 
paras –verkkokoulutuksen?

Tiedänkö miten toimin, jos 
havaitsen 
kilpailumanipulaatiota?



Vanhemman vastuullisuus

Hyvä hallinto
Turvallinen 

toimintaympäristö
Tasa-arvo ja 

yhdenmukaisuus
Ympäristö ja ilmasto Antidoping

Toiminko yhteisten 
pelisääntöjen mukaisesti?

Tunnistanko mikä on 
epäasiallista käytöstä ja 
osaanko puuttua siihen?

Miten vaikutan turvalliseen 
ja terveelliseen 
kasvuympäristöön?

Saanko vaikuttaa luistelijaan 
liittyviin asioihin?

Luonko positiivista ja 
kannustavaa ilmapiiriä?

Tiedänkö, mitkä ovat minun 
oikeuteni?

Luotanko ja uskallanko 
keskustella valmentajan 
kanssa?

Onko luistelijallani 
voimassaoleva 
luistelijapassi?

Toiminko itse ja kannustanko 
luistelijaa toimimaan 
häirintää, kiusaamista ja 
syrjintää ehkäisevästi?

Osallistunko seuran 
toimintaan vapaaehtoisena?

Kannustanko luistelijaa 
kulkemaan jalalla, pyörällä, 
joukkoliikenteellä tai 
kimppakyydillä harjoituksiin?

Ostanko käytettyjä 
treenivaatteita, pukuja tai 
välineitä?

Teenkö arjessani kestäviä 
valintoja?

Kannustanko luistelijaa 
urheilemaan muita 
kunnioittavasti ja puhtaasti?

Olenko itse tai onko luistelija 
suorittanut puhtaasti paras –
verkkokoulutuksen?

Tiedänkö miten toimin, jos 
havaitsen 
kilpailumanipulaatiota?



Vastuulliset tapahtumat

Vastuullisuus syntyy ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävistä ratkaisuista. Seuraavat 
osiot nostavat esille asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota tapahtumia järjestettäessä.

1. Aloita suunnittelusta

2. Matkustaminen ja kuljetukset

3. Majoitus

4. Tarjoilut ja ruokailut

5. Tapahtumapaikka

6. Henkilöstö

7. Materiaalit

8. Tekniikka, kalusteet ja ohjelma

9. Viestintä ja dokumentaatio



ALOITA SUUNNITTELUSTA

Ekologinen ja sosiaalinen vastuu

• Suosi kumppaneita, joilla on 
sertifikaatteja.

• Ympäristövastuullisuudesta kertovia 
sertifikaatteja ovat esimerkiksi Green 
Key, Ekokompassi ja Joutsenmerkki.

• Valitse keinoja tapahtumasi 
aiheuttaman hiilijalanjäljen 
pienentämiseen. 

• Valitse esiintyjät, jotka edistävät 
haluamaasi arvomaailmaa.

• Suosi paikallisia toimijoita, jotka 
työllistävät alueen asukkaita.

• Tapahtumaan on 
etäosallistumismahdollisuus

Taloudellinen vastuu

• Määrittele tavoitteesi vastuulliselle 
tapahtumalle ja kriteerisi 
yhteistyökumppaneille.

• Arvioi taloudelliset riskit



MATKUSTAMINEN JA KULJETUKSET MAJOITUS

Taloudellinen vastuu

• Kilpailuta majoituskohteet

Ekologinen vastuu

• Valitse majoituskohde kävelymatkan 
päässä tapahtuma- ja oheiskohteista. 

• Suosi kohteita, joilla on jokin 
sertifikaatti.

Sosiaalinen vastuu

• Varmista erityisryhmien huomiointi 
esimerkiksi esteettömyyden ja 
allergioiden osalta. 

• Tarkista, kuinka turvallisuudesta on 
huolehdittu. 

Ekologinen ja taloudellinen vastuu

• Toteuta tapahtuma paikassa, jonne 
pääsee kävellen, pyörällä, julkisilla 
kulkuvälineillä tai järjestä yhteiskuljetus.

• Suosi kuljetusvälineitä, jotka 
aiheuttavat vähiten päästöjä tai 
kimppakyytejä. 

• Suosittele kansainvälisille osallistujille 
suoria yhteyksiä ja matkatavaroiden 
minimoimista. 

• Suunnittele tavara- ja 
henkilökuljetukset reitit turhia ajoja 
välttäen.



TARJOILUT JA RUOKAILUT TAPAHTUMAPAIKKA

Taloudellinen vastuu

• Kilpailuta tapahtumapaikka, jos sinulla on 
mahdollisuus valita yhteistyötaho

Ekologinen vastuu

• Suosi paikkoja, joka sijaitsee kävelymatkan 
päässä majoitus- ja oheiskohteista.

• Varmista turvallisuusjärjestelyt sekä 
erityisryhmien ja -tilanteiden huomioiminen. 

• Suosi kohteita, joilla on sertifikaatti

• Kiinnitä huomiota, miten tapahtumapaikassa 
on huolehdittu jätteiden kierrätys.

• Suosi kohteita, jossa käytetään uusiutuvia 
energialähteitä ja vettä säästäviä laitteita.

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu

• Kilpailuta catering-yhtiöt, jos sinulla on 
mahdollisuus valita yhteistyötaho

• Tilaa ruoka osallistujamäärän mukaan. 
Ylijäävän ruoan voi lahjoittaa esimerkiksi 
vapaaehtoisille. 

Ekologinen vastuu

• Osta palvelut paikallisilta toimijoilta. 

• Suosi lähiruokaa.

• Tapahtumassa on tarjolla 
kasviruokavaihtoehto.

• Varmista, kuinka jätteiden kierrätys 
järjestetään ja miten siinä opastetaan.

• Suosi kestäviä astioita. Jos tarvitset 
kertakäyttöastioita, varmista, että ne on 
tehty ympäristöystävällisistä materiaaleista



HENKILÖSTÖ MATERIAALIT

Ekologinen vastuu

• Vältä printattavan materiaalin käyttöä 
kilpailuissa

• Varmista että materiaalit on valmistettu 
kestävästi ja eettisesti sekä varmista niiden 
kierrätettävyys. 

• Toimita ohjeistukset sähköisesti, jos 
mahdollista.

• Varmista, että jaettava materiaali on 
ympäristöystävällistä ja varaa sitä sopiva 
määrä.

• Jaa give-away-tuotteita ainoastaan niistä 
kiinnostuneille.

• Toteuta rekisteröityminen sähköisesti.

• Muistamisissa suositaan eettisiä ja kotimaisia 
tuotteita.

Ekologinen ja taloudellinen vastuu

• Hyödynnä paikallista henkilöstöä ja muuta 
työvoimaa.

Sosiaalinen vastuu

• Varmista, että yhteistyökumppaneidesi 
henkilöstö on koulutettua ja 
ammattitaitoista.

• Selvitä, ovatko henkilöstön työolosuhteet 
hyvät ja turvalliset. 

• Arvioi, tiedostaako henkilökunta 
turvallisuusmääräykset. 

• Selvitä, palveleeko henkilöstö erilaisia 
kohderyhmiä muuttuvissa tilanteissa 

Sosiaalinen vastuu

• Suosi paikallisia toimijoita



TEKNIIKKA, KALUSTEET, OHJELMA

Sosiaalinen vastuu

• Pyydä tapahtuman aikana palautetta 
osallistujilta ja sidosryhmiltä.

• Huomioi erityisryhmien tarpeet 
tarvittaessa kuten esteettömyys ja 
viittomakielen tulkkauksella

• Tapahtuman esiintyjät ja puhujat 
edustavat monipuolisesti yhteiskuntaa, 
eri näkökulmia ja sukupuolia. 

• Toiminnallisissa osioissa huomioidaan 
miten toimintakyvyltään erilaiset 
ihmiset voivat osallistua aktiviteetteihin.

• Maksullisissa tapahtumissa osallistujan 
tarvitsemalta henkilökohtaiselta 
avustajalta ei peritä osallistumismaksua. 

Ekologinen ja taloudellinen vastuu

• Käytä tapahtumapaikan laitteita ja 
kalusteita tai vuokraa ne paikallisilta 
toimijoilta, jotta vältät kuljetuksen 
ympäristövaikutukset.

• Huomioi etäosallistumismahdollisuus

• Mitoita tekniikka tapahtuman tarpeisiin 
ja valitse energiatehokkaat laitteet.

• Jos järjestät oheisohjelmaa luonnossa, 
muista roskaton retkeily.

• Hyödynnä paikallisia juontajia ja 
esiintyjiä 



VIESTINTÄ JA DOKUMENTAATIO

• Tallenna tiedot seuran 
dokumentteihin, jotta ne ovat 
mahdollisimman monen saatavilla

• Pyydä tapahtuman jälkeen 
palautetta osallistujilta ja 
sidosryhmiltä. 

• Hyödynnä tuloksia vastuullisuuden 
jatkokehityksessä.

• Jaa vinkkejäsi ja inspiroi muita 
vastuullisten tekojen tielle.

• Anna palautetta kohteelle, miten 
asiat voisi hoitaa esim. 
Ympäristöystävällisemmin

Viestinnällinen vastuu

• Viesti vastuullisista 
tapahtumajärjestelyistä jo 
tapahtumaa ennen 

• Opasta ja neuvo osallistujia 
vastuulliseen toimintaan 
tapahtuman aikana.

• Arvioi ja dokumentoi 
kokousjärjestelyjä ja tavoitteidesi 
toteutumista.

• Tunnista myös kehityskohteet. 

• Viesti tuloksista omalle 
organisaatiollesi, osallistujille, 
sidosryhmille ja medialle.



Vastuullisuusohjelman perustana

Liikuntalaki

Yhdenvertaisuuslaki

Tasa-arvolaki

YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Ihmisoikeuksien julistus

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 

Reilun pelin periaatteet 

Kilpailumanipulaation vastainen valtionsopimus

Suomen antidopingsäännöstö
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150390?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Liikuntalaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/
https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.suek.fi/suomen-antidopingsaannosto

