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Fair Coaching on vuonna 2020 alkanut kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena 
on edistää arvostusta ja urheilun arvoja ammattivalmentajien, ja etenkin ruo-
honjuuritason valmentajien keskuudessa sekä taistella häirintää, väkivaltaa ja 
syrjintää vastaan, jotta ammatti- ja nuorille urheilijoille voidaan taata terveelli-
nen ja inspiroiva urheiluympäristö. 

Fair Coaching -hankkeen tavoitteita kohti edetään:

• Lisäämällä tietoisuutta urheilijoihin, etenkin nuoriin naisurheilijoihin, koh-
distuvasta epäasiallisesta käytöksestä ja syrjinnästä. Tietoisuutta lisätään 
ammatti- ja ruohonjuuritason valmentajien, urheiluyleisön, urheilijoiden ja 
urheilijoiden perheiden keskuudessa.

• Tukemalla ammatti- ja ruohonjuuritason seuroja, liittoja, sarjoja ja muita 
organisaatioita kehittämään toimintaperiaatteita, joilla ehkäistään epätoiv-
ottua käytöstä ja edistetään reilun pelin periaatteiden toteutumista valmen-
nuksessa.

• Vahvistamalla osaamista ja välineitä, sekä tukemalla urheilijoita, etenkin 
nuoria urheilijoita, jotta he ilmoittaisivat kaikista valmentajien aiheuttamista 
syrjintään, hyväksikäyttöön tai väkivaltaan liittyvistä tapauksista.

• Jakamalla valmennuksen hyviä käytänteitä ja arvoja sekä kokemuksia eetti-
sten asioiden edistämisestä ja puuttumisen tavoista Euroopassa.
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MUKAAN OTTAVA

MYÖNTEINEN

YHTENÄINEN

SÄÄNTÖJEN MUKAINEN

Noudattamalla valmennuksen eettistä ohjeistusta urheilutoiminnassa, 
kunnioitat urheilun syvintä olemusta.
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1. Kunnioitus
• Osoita kunnioitusta ja suojele jokaisen henkilön oikeuksia ja ihmisarvoa 

sukupuolesta, kyvyistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, kulttuuritaustasta 
tai uskonnosta riippumatta. Vältä kaikenlaisia yleistyksiä: jokainen yksilö on 
ainutlaatuinen.

• Käytä stereotypioista vapaata kieltä. 
• Pidä aina asianmukaiset ja ammattimaiset suhteet pelaajiin.

2. Mukaan ottaminen
Pyri maksimoimaan kaikkien pelaajien osallistuminen ja toiminnasta nauttimi-
nen heidän kyvyistä riippumatta; kohtele kaikkia pelaajia tasavertaisina heidän 
lahjakkuudestaan riippumatta. Muista, että nuoret urheilijat osallistuvat ilon ja 
ystävyyden vuoksi: huomioi heidän tunteensa.

3. Ennakoivuus ja ennaltaehkäisy 
Tee Reilusta Pelistä filosofiasi niin urheilussa kuin sen ulkopuolellakin. Toimi 
urheilun hengessä estäen epäasialliset tai sääntöjen vastaiset teot tai väkivalt-
aisuudet niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Johda positiivisella esimerkillä 
ja tuomitse päihteiden sekä suorituskykyä parantavien lääkeaineiden ts. dopin-
gin käyttö. Niiden käyttö vaarantaa pelaajien terveyden ja on vastoin reilun pe-
lin periaatteita.

4. Ammatillinen vastuu
Ammattimaiseen toimintaan kuuluu turvallisen ja terveellisen ympäristön ja 
ilmapiirin luominen. Osoita huolta ja varovaisuutta sairaana olevia ja loukkaan-
tuneita pelaajia kohtaan. Noudata lääkärin ja/tai fysioterapeutin neuvoja, kun 
päätät, milloin loukkaantunut pelaaja voi palata pelaamaan. Ota aina huomio-
on pelaajien terveys, turvallisuus ja hyvinvointi.

5. Yrittäminen
Opeta pelaajille, että rehellinen yrittäminen ja parhaan kykynsä mukaan kil-
paileminen on yhtä tärkeää kuin voitto. Tämä stimuloi pitkän aikavälin visiota: 
jokainen saavutus on seurausta matkasta.

Huom! Seuraavissa 
10 eettisen ohjeistuk-
sen artikkelissa sanaa 
”pelaaja” on käytetty 
kaikista urheilijoista ja 
urheiluun osallistuvista 
(ruohonjuuritasolta 
korkeimpaan tasoon) 
riippumatta sukupuo-
lesta.
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6. Ammatillinen kehitys 
Pysy ajan tasalla valmennusmenetelmistä; ylläpidä tai paranna nykyistä osa-
amistasoasi. Ammattimaiseen toimintaan kuuluu elinikäinen oppiminen ja 
jatkuva kouluttautuminen. Pysy nöyränä ja näe jokaisessa pelaajassa heidän 
potentiaalinsa henkilökohtaiseen ja urheilulliseen kasvuun. Kuuntele pelaajiasi 
myötätunnolla ja osoita heille kiinnostuksesi heidän tunteitaan ja mielipitei-
tään kohtaan. Osallista pelaajat päätöksentekoprosesseihin.

7. Luottamus
Osoita luottamusta pelaajiesi kykyihin. Opeta nuoria pelaajia ymmärtämään, 
mitä huipputason saavuttaminen vaatii; älä valmenna heitä ikään kuin he olisi-
vat jo ammattilaisia. Varmista, että valmennuksesi on kyseessä olevan kilpailul-
lisen tason mukaista.

8. Inspirointi
Inspiroi pelaajiasi sanoilla ja teoilla. Saa heidät ymmärtämään, että urheilu on 
keino, jolla he voivat ilmaista itseään.

9. Juhli
Juhli menestystarinoita. Saa pelaajasi ymmärtämään, että verkkokiusaaminen, 
joka sisältää negatiivisia tai halventavaa kommentteja, statuspostauksia, hen-
kilökohtaisia viestejä tai sähköposteja, katsotaan vakavaksi häirinnän muodok-
si.

10. Rehellisyys 
Urheilun rehellisyys on ensiarvoisen tärkeää, joten yksikään valmentaja, pela-
aja, seuran toimihenkilö tai ottelun toimitsija ei saa osallistua vedonlyöntiin tai 
olla suoraan tai epäsuorasti mukana siinä.
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Osallistujilta odotetaan ja heitä rohkaistaan:

• Osoittamaan hyvää urheilumieltä. Hillitsemään kaikkia vääryyksiä ja sääntö-
jen vastaisuuksia tai väkivaltaisuutta sekä kentällä että sen ulkopuolella.

• Osoittamaan kunnioitusta ja suojelemaan jokaisen henkilön oikeuksia, ihmi-
sarvoa ja arvoa riippumatta heidän sukupuolestaan, kyvystään/vammaisuu-
destaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, kulttuuritaustastaan tai uskon-
nostaan.

• Johtamaan positiivisella esimerkillä ja tuomitsemaan päihteiden ja suoritu-
skykyä parantavien lääkkeiden ja dopingin käytön, sillä niiden käyttö vaaran-
taa urheilijoiden terveyden ja on vastoin reilun pelin periaatteita.

• Juhlimaan “hyviä uutisia” ja ymmärtämään, että kyber-kiusaaminen, joka si-
sältää negatiiviset tai halventavat kommentit, statusviestit, henkilökohtaiset 
viestit tai sähköpostit, katsotaan vakavaksi häirinnän muodoksi.

• Ymmärtämään, että urheilun rehellisyys on ensiarvoisen tärkeää, joten yk-
sikään valmentaja, urheilija, seuran toimihenkilö tai ottelun toimitsija ei saa 
osallistua vedonlyöntiin tai olla suoraan tai epäsuorasti mukana siinä.

Urheilun osallistujia 
ovat:
Urheilijat, valmentajat, 
tuomarit, seuran ja 
muut toimitsijat, vapaa-
ehtoiset, vanhemmat ja 
katsojat

Yleiset 
   periaatteet
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A Pahoinpitely, seksuaalinen häirintä ja väkivalta tai käyttäytyminen 
aggressiivisesti ketä tahansa henkilöä/henkilöitä kohtaan.

B Loukkaava tai säädytön kielenkäyttö toista henkilöä kohtaan.

C Rasistisen suvaitsemattomuuden osoittaminen, seksistisen ja homo-
fobisen kielen käyttäminen tai vastaavasti elein tai ilmein niiden esit-
täminen toista ihmistä kohtaan.

D Henkilön kommentit tai toimet, jotka halventavat toisen henkilön 
mainetta sosiaalisessa mediassa.

E Käyttäytyminen eettisen ohjeistuksen tai urheilun hengen vastaisesti.

Kurinpitosäännöstöjen rikkominen valmennuksessa voi johtaa seuraamuksiin, 
mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: 

• Valmentajan toimintakielto tilapäisesti tai pysyvästi

• ja/tai rahasakkoihin ja/tai

• rikossyytteisiin tai rangaistuksiin vakavista rikoksista.

• Rangaistuksia voidaan määrätä päällekkäisesti urheilussa toimivien tahojen 
kurinpitosäännösten mukaan.

 

Rikkomusten  
   yhteenveto
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Otamme mukaan
• Innostamme ja kannustamme kaikkia, jotta he tuntevat itsensä tervetulleiksi 

urheilutoimintaan. 
• Tavoittelemme uusia osallistujia mukaan toimintaan. 
• Edistämme tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikin keinoin.
• Kunnioitamme ja iloitsemme moniarvoisuudesta kulttuuritaustan, sukupuo-

len, seksuaalisen suuntautumisen ja sosiaalisen taustan näkökulmista.

Otamme positiivisia
• Näemme mahdollisuudet vastoinkäymisten sijaan.
• Haluamme seistä niiden asioiden takana, joihin uskomme ja rohkaisemme 

muitakin tekemään samoin. 
• Olemme sitoutuneet astumaan esiin ja toimimaan urheilun lähettiläinä.
• Olemme sinnikkäitä tekemään asioita huolimatta siitä, kuinka vaikeaa se on 

tai kuinka kauan siinä kestää. 

Otamme yhtenäisiä
• Tunnustamme ja arvostamme erilaisuutta tavoitellessamme yhteisiä ta-

voitteita.
• Laitamme urheilun omien tarpeidemme ja omien tarkoitusperiemme 

edelle.
• Olemme motivaation lähde ja tuki ympärillämme oleville. 
• Olemme sitoutuneet kunnioituksen, rehellisyyden ja luottamuksen kult-

tuuriin. 

Otamme kurinalaisia
• Sanomme mitä teemme ja teemme mitä sanomme. 
• Meillä on vahvuutta tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä asettaen tiedon tun-

teiden edelle. 
• Otamme vastuun teoistamme ja siitä, millaisia seurauksia niistä on toisille ja 

laajemmin toimintaympäristöllemme.

Uskomme
 näihin
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