
 
 

 

  

Vastuullisuusaskeleet – PDF versio 

Voimistelun tulevaa neljää vuotta ohjaa yhdessä voimistelukentän kanssa tehty strategia, voimistelun 

tulevaisuus 2021-2024, joka rakentuu vastuullisen toiminnan ympärille ja keskittyy luomaan lisää vetovoimaa 

lasten voimisteluun. Strateginen valinta, lasten voimistelu, jakautuu viiteen tavoitteeseen, joihin vastuullisuus 

nivoutuu olennaisesti. Tavoitteissa esiin nostetut laadukas lasten voimistelu sekä turvallisen 

toimintaympäristön takaaminen kulkevat käsikädessä vastuullisuustyön kanssa. Laadukas lasten voimistelu 

on vastuullista ja turvallisen toimintaympäristön luominen on tärkeä osa vastuullisuustyön teemoja. 

Vastuullisuus ei ole vain lasten voimistelua vaan se on osa kaikkea voimistelua ja voimistelutoimintaa. Tämän 

vuoksi vastuullisesti on myös yksi voimistelun tulevaisuuden 2021-2024 arvoista ja sen tulee näkyä kaikessa 

voimistelussa, niin liiton tasolla, seura-arjessa kuin yksittäisten toimijoiden teoissa.  

Seuran askelmerkit vastuullisuuteen 
Jokaisen Voimisteluliiton jäsenseuran on otettava vastuullisuustyöhön osaa ja sen työn tueksi on rakennettu 

seuran vastuullisuusaskeleet. Vastuullisen voimistelukulttuurin luominen on koko voimisteluväen yhteinen 

urakka, jolla taataan kaikille turvallinen ja tasavertainen toimintaympäristö hyvässä seurassa, unohtamatta 

puhtaasti kilpailemista ja ympäristöä. 

Vastuullisuusaskelien tavoitteena on saada vastuullisuus osaksi jokaisen seuran arkea. Kaikki erilaiset 

voimistelun toimijat tietävät oman roolinsa ja vaikutuksensa vastuullisuustyössä. He osaavat tunnistaa ja 

puuttua epäkohtiin sekä edistää vastuullista kulttuuria omilla toimillaan. Vastuullisuus näkyy ulospäin niin 

muille voimistelutoimijoille kuin perheille ja lajin ulkopuolisille tahoillekin. Voimisteluväki osaa vaatia 

vastuullisuutta myös muilta toimijoilta ja toimia esimerkkinä laji- ja toimialarajojen yli. 

Askelmerkkien avulla seurat työstävät ja seuraavat toimintansa vastuullisuutta. Askeleet koostuvat eri 

teemojen alle sijoitetuista toimenpiteistä, jotka seurojen tulee käydä läpi ja ottaa osaksi omaa toimintaansa. 

Askeleista löytyy kolme tasoa, jotka on suunnattu erilaisille seuroille. Jokaiselle seuralle on määritelty oma 

vähimmäistaso, mutta mikään ei estä tähtäämästä ja kehittämästä omaa seuraa vaadittua korkeammalle 

tasolle. 

Askeleita seuraamalla seurat saavat helposti ja hallitusti käytyä läpi kaikki tarvittavat vastuullisuusteemat ja 

materiaalit, ja rakennettua vastuullista kulttuuria omaan seuraansa. Vastuullisuustyö ei lopu vain yhteen 

hetkelliseen ponnisteluun, vaan vastuullisuusaskeliin tulee palata säännöllisin väliajoin, jotta voidaan jatkaa 

vastuullisen voimistelun kehittämistä ja taata sen muodostuminen osaksi seura- ja voimistelutoiminnan arkea 

Vastuullisuustyön aluksi 
- Katso video Vastuullisen voimistelun puolesta 
- Katso video Vastuullisen valmennuksen ja ohjauksen puolesta 
- Pohtikaa seuraavia kysymyksiä: 

o Mitä vastuullisuus tarkoittaa minulle? 
o Mitä ajatuksia sanoista vastuullinen seura minulle tulee mieleen? 
o Mitä miellät kuuluvaksi seuraaviin teemoihin; hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, 

tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, antidoping ja ympäristö 
o Miten vastuullisuus näkyy tai voisi näkyä minun seura-arjessani? 

- Kysymyksiä voi pohtia yksin tai yhdessä vastuullisuustyön pohjustukseksi. 

https://www.voimistelu.fi/strategia2021-2024
https://www.voimistelu.fi/strategia2021-2024
https://www.youtube.com/watch?v=G0PiuuxPTgY
https://www.youtube.com/watch?v=GOhcMqs7fxw&t=18s


 
 

 

  

Vastuullisuustyön tekeminen 
- Vastuullisuustyötä johtaa seuran hallitus/johtokunta ja vastuullisuusaskelien toteuttamisesta tulee 

kirjata läpikäydyt asiat ja päätökset pöytäkirjaan. 
o Johtokunta määrittelee seuran tavoitteleman vastuullisuustason 
o Seuran kaikkien toimijoiden tulee olla tietoisia vastuullisuustyöstä ja seura voi ohjata 

vastuullisuustyön tehtäviä eri toimijoilleen 
o Vastuullisuusasiat tulee käydä säännöllisesti läpi, esimerkiksi vuosittain, jotta voidaan 

varmistaa, että seuran kaikki toimijat ovat tietoisia vastuullisuustyöstä ja, jotta vastuullisuus 
näkyy pysyvänä osana seuran arkea. 

- Vastuullisuusaskeleet aloitetaan perustasolta, josta seurat etenevät vähintään omalle tasolleen 
saakka.  

o Perustaso on suunnattu pienille ja keskisuurille seuroille, jotka tarjoavat harrastevoimistelua 
sekä ryhmäliikuntaa 

o Tähtitaso on tarkoitettu seuroille, jotka tarjoavat kilpailutoimintaa sekä suuret harrasteseurat, 
lasten ja aikuisten tähtiseurat. Tähtitason seurojen tulee käydä läpi myös perustason 
materiaalit. 

o Pro-taso on suunnattu suurille kilpaseuroille ja Huippuvoimistelun tähtiseuroille. Pro-tasolla 
seurojen tulee käydä läpi myös perus- ja tähtitason materiaalit. 

o Jos seura tähtää esimerkiksi tähtitasolle, voivat he myös työstää heti alusta alkaen tähtitasolla 
kuvattuja asioita, kunhan perustason toimet tulevat työskentelyn aikana toteutettua (eli 
työstön järjestyksellä ei ole väliä) 

 

Perustaso 
- Pienille ja keskisuurille seuroille, jotka tarjoavat harrastevoimistelua sekä ryhmäliikuntaa 

Tähtitaso 
- Seuroille, jotka tarjoavat kilpailutoimintaa sekä suuret harrasteseurat, lasten ja aikuisten tähtiseurat. 

Pro-taso 
- Suurille kilpaseuroille ja Huippuvoimistelun tähtiseurat 

 
 
 

  



 
 

 

  

Minimitaso 
 

 

- Seuran hallitus/johtokunta tutustuu ja sitoutuu urheilun yhteisiin 
reilunpelin periaatteisiin sekä voimistelu eettisiin periaatteisiin. 

- Seuran hallitus/johtokunta tutustuu vastuullisuustyökaluun ja käy 
läpi seuran eri toimijoiden muistilistat 

- Seuran työntekijöillä on lain mukaiset työsopimukset sekä muut 
työsuhteeseen liittyvät asiat kunnossa 

- Seuran säännöt ovat kunnossa ja ajantasaiset 
- Yhdistysrekisterin tiedot ovat ajantasaiset 

 

- Alaikäisten kanssa työskenteleviltä ja vapaaehtoisilta tarkastetaan 
rikosrekisteriotteet 

- seuran eri toimijoilla on pelisäännöt, joita kaikki noudattavat 
(voimistelijat, vapaaehtoiset, valmentajat, hallinto jne) 

- Seuran hallitus/johtokunta tutustuu Lasten laadukkaan voimistelun 
materiaaleihin ja periaatteisiin 

- Seuran johtokunta/hallitus on tutustunut epäasialliseen käytökseen 
puuttumisen malliin ja sen ohjeet on avoimesti saatavilla seuran 
jäsenille sekä nettisivuilla on linkitykset Et ole yksin palveluun. 

 

- Seuran hallitus/johtokunta tutustuu yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
materiaaleihin sekä arvioivat oman seuransa tasa-arvoisuutta 

 

- Seuran hallitus/johtokunta keskustelee antidopingista ja päättää, 
onko antidoping työ seuran toiminnassa tarpeellista.  

 

- Seuran hallitus/johtokunta tutustuu Voimistelun 
ympäristöohjelmaan 

- Ympäristökasvatus on osa seuran toimintaa ja seuralla on ainakin 
yksi suositus jäsenilleen ja toimijoilleen, esimerkiksi; suositaan 
pyöräilyä ja kävelyä, kierrätetään varusteita, järjestetään 
kimppakyytejä tai vältetään turhaa matkustamista  

 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.voimistelu.fi/eettisetperiaatteet
https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_7f9dccddcbeb42168718e7788ee8d36e.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/yhdistyshallinnon-tueksi/
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/yhdistyshallinnon-tueksi/
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/rekisteroidylle_yhdistykselle.html
https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/vapaaehtoisen_rikostaustan_selvittaminen.pdf
https://sway.office.com/UzA72Hg7rSFWvl7u?ref=Link
https://sway.office.com/UzA72Hg7rSFWvl7u?ref=Link
https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_c37afc368c7a4de48ec1d56225b97fec.pdf
https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_c37afc368c7a4de48ec1d56225b97fec.pdf
https://etoleyksin.fi/
https://www.voimistelu.fi/yhdenvertaisuus
https://www.voimistelu.fi/yhdenvertaisuus


 
 

 

  

 

Keskitaso  

 

- Jokainen seuran hallituksen/johtokunnan jäsen suorittaa Seuran 
Hallinto -verkkokurssin 

- Seuralla on nimetty henkilö, joka vastaa vastuullisuus asioista ja 
johon eri tahot ja toimijat voivat tarvittaessa olla yhteydessä 

- Seuralla on kirjattu auki nettisivuilleen kuvaus seuran 
toimintaperiaatteista ja toimintatavoista sekä eri toimijoiden 
vastuualueet ja roolit. 

 

- Seuran kilpailevat voimistelijat suorittavat vuosittain(?) kahoot 
kyselyn Et ole yksin -toiminnasta  

- Seuran toimijat suorittavat et ole yksin -koulutuksen 
- Seuran valmentajat ja muut toimijat ovat tutustuneet lasten 

oikeuksiin, turvataitoihin sekä valmentajan vastuuseen  
- Seuran valmentajat tutustuvat Lasten laadukkaan voimistelun 

materiaaleihin ja periaatteisiin 
- Seuralla on omat ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen, 

ja ne ovat kaikilla seuran toimijoilla ja jäsenillä tiedossa. 
- Seura käy läpi turvallisen seuran tarkistuslistan 

 

- Seuralla on vähintään kaksi toimenpidettä yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon edistämiseen ja lisäämiseen seurassa; esimerkiksi väylä 
harrastaa taloudellisesta tilanteesta huolimatta tai ryhmiä 
erityistarpeisille liikkujille. 

 

- Seuran hallitus/johtokunta tutustuu voimistelun antidoping 
ohjelmaan ja päivittää tai lisää antidopingia koskevan kohdan 
sääntöihinsä 

- Antidoping kasvatus on osa valmennustyötä 
 

 

- Seura arvioi omien toimintojensa ympäristövaikutuksia ja tiedostaa 
eri toiminnoista syntyvät ympäristövaikutukset 

- Seuran hallitus/johtokunta tutustuvat Urheiluseuran ympäristöopin 
perusteisiin 

- Seuran tapahtumien järjestämissä on huomioitu voimistelun 
ympäristösuunnitelman tavoitteet 
 

https://www.olympiakomitea.fi/hyvahallinto/
https://www.olympiakomitea.fi/hyvahallinto/
https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_b72f91564f1543678535d40f5c3fdead.pdf
https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_b72f91564f1543678535d40f5c3fdead.pdf
https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_42be76d481534c479f98491978c2c33e.pdf
https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_f6e661a566c143e78c1e1271f7471165.pdf
https://sway.office.com/UzA72Hg7rSFWvl7u?ref=Link
https://sway.office.com/UzA72Hg7rSFWvl7u?ref=Link
https://etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2020/02/checklist_seuroille_a4.pdf
https://www.voimistelu.fi/Portals/0/Lajit%20yleist%C3%A4/Dokumentit/Suomen%20Voimisteluliiton%20koko%20ADT%20ohjelma%20nettiin.pdf
https://www.voimistelu.fi/Portals/0/Lajit%20yleist%C3%A4/Dokumentit/Suomen%20Voimisteluliiton%20koko%20ADT%20ohjelma%20nettiin.pdf
https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/urheiluseuran_ymparistoopin_perusteet.pdf
https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/urheiluseuran_ymparistoopin_perusteet.pdf


 
 

 

  

Huipputaso  

 

- Seurat tutustuvat ja sitoutuvat noudattamaan huippuseurojen 
pelisääntöjä 

- Seuralla on eettiset ohjeet ja niiden noudattaminen on sisällytetty 
työsopimuksiin. 

- Seuralla on työsuojelun toimintaohjelma 
- Vähintään päävalmentajille/päätoimisille valmentajille? tarjotaan 

mahdollisuus työnohjaukseen seurassa.  
- Seuralla on kriisiviestintäsuunnitelma 

 

- Seuran valmentajat ovat käyneet Et ole yksin -koulutuksen 
- Seuran valmentajat ovat käyneet vastuullisuus koulutuksen (?) 
- Seuralla on kirjattu omat tavoitteet, toimenpiteet, linjaukset ja ohjeet 

vastuullisuuteen liittyen (oma vastuullisuussuunnitelma) ja ne on 
saatavilla avoimesti nettisivuilla. Seuran kaikki toimijat ovat 
sitoutuneet noudattamaan suunnitelmaa.  

 

- Seura toimii aktiivisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
edistämiseksi kaikissa toiminnoissaan ja verkostoissaan 

- Seuran viestintä tukee yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
edistämistyötä, ja seuran toimenpiteet ovat näkyvillä nettisivuilla 

 

- Seuralla on nimetty antidoping vastaava 
- Voimistelijoille ja vanhemmille tarjotaan antidoping koulutusta 

säännöllisesti 
- Valmentajat ja kilpailevat voimistelijat ovat käyneet puhtaasti paras 

-verkkokoulutuksen 

 

- Seura huomioi Voimistelun ympäristösuunnitelman tavoitteet ja 
huomioi ne kaikissa toiminnoissaan.  

- Seura viestii jäsenilleen ympäristötavoitteista ja niihin liittyvistä 
toimenpiteistä, jotta jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa 
ympäristöön omilla valinnoillaan. 

- Seura on laskenut itselleen hiilijalanjäljen 

 

https://www.voimistelu.fi/Portals/0/Seuroille/Pelis%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20huippuseurat%20ja%20Voimisteluliiton%20toimijat.pdf
https://www.voimistelu.fi/Portals/0/Seuroille/Pelis%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20huippuseurat%20ja%20Voimisteluliiton%20toimijat.pdf
https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyosuojelun-toimintaohjelma
https://www.olympiakomitea.fi/2019/02/20/kriisiviestinnan-tarve-on-jatkuva-miten-siina-voi-onnistua/
https://www.suek.fi/en/puhtaasti-paras-verkkokoulutus
https://www.suek.fi/en/puhtaasti-paras-verkkokoulutus
https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/

