
 
 

 

  

Tähtitaso - Tarkistuslista 

 

☐ 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 

☐ 
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. 

 

☐ 
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 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 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
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://www.olympiakomitea.fi/hyvahallinto/
https://www.olympiakomitea.fi/hyvahallinto/
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/
http://etoleyksin.fi/
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


 
 

 

  

 

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

☐ 

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 

 

☐ 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 

☐ 
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.voimistelu.fi/yhdenvertaisuus
https://www.voimistelu.fi/yhdenvertaisuus
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

