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Turvallinen toimintaympäristö

Mitä se on
• Voimistelussa huomioidaan 

jokaisen oikeus psyykkiseen, 
sosiaaliseen ja fyysiseen 
turvallisuuteen. 

• Toiminnan sekä harjoitus- ja 
kilpailuolosuhteiden tulee olla 
turvallisia. 

• Kun toimintaprosessimme ovat 
selkeitä ja mahdollisiin 
epäkohtiin puututaan, luo se 
toimintaympäristöstä turvallisen 
yhdessä positiivisen ilmapiirin 
kanssa.

Miten toimimme
• Koulutamme ohjaajat ja 

valmentajat kunnioittamaan Lasten 
oikeuksia ja toimimaan eettisten 
periaatteiden mukaisesti

• Puutumme epäkohtiin ja 
korjaamme tilanteen

• Harjoitusolosuhteet ovat turvalliset 
ja salikulttuuri turvallisuutta 
kunnioittavaa

• Huolehdimme ohjaajien ja 
valmentajien hyvinvoinnista ja 
turvallisesta työympäristöstä



Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Miten toimimme
• Kaikille tarjotaan kykyjen ja 

motivaation mukainen 
urheilijan- / liikkujan polku

• Valmennuslinjauksemme on 
viestitty ja muutokset sovitaan 
yhdessä urheilijoiden ja 
perheiden kanssa

Mitä se on
• Voimistelun yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyön johtoajatuksena 
toimii jokaisen tasavertainen 
mahdollisuus voimisteluun. 

• Haluamme mahdollistaa 
voimistelun kaikille ja edistää tasa-
arvoa liikunnan ja urheilun parissa. 

• Voimisteluyhteisössä jokainen on 
arvokas omana itsenään.



Hyvä hallinto

Mitä se on
• Voimistelutoiminnan tulee olla 

hyvän hallintotavan mukaista 
läpinäkyvää, avointa ja 
jäsenistöään osallistavaa 
toimintaa.

• Seura noudattaa 
yhdistyslakia

Miten toimimme
• Seura on OK:n Tähtiseura ja 

noudatamme hyvän hallinnon 
ohjeistuksia

• Jäsenistömme osallistuu tapahtumien 
suunnitteluun ja toteutukseen.

• Keräämme aktiivisesti palautetta ja 
suunnittelemme toimintaa sen 
mukaisesti

• Yhdistys toimii yhdistyslain mukaisesti 
ja kokouskäytänteet ovat avoimesti 
tiedotettuja

• Noudatamme meitä koskevia lakeja ja 
säädöksiä kaikessa toiminnassamme



Ympäristö

Mitä se on
• Voimistelussa kannamme 

vastuun ympäristöstä ja pyrimme 
kaikessa toiminnassamme 
huomioimaan kestävän 
kehityksen. 

• Suosimme lähiliikuntaa, 
kiinnitämme huomiota 
materiaalikulttuuriin sekä 
huomioimme tapahtumissa ja 
kilpailuissa syntyvät 
ympäristövaikutukset.

Miten toimimme
• Suosimme kimppakyytejä
• Painotamme lähialueiden 

kilpailuja



Antidoping

Mitä se on
• Voimisteluliiton tavoitteena on 

vaalia puhdasta urheilua sekä 
taata kaikille jäsenilleen oikeus 
reiluun ja tasavertaiseen 
urheiluun. 

• Reilussa ja puhtaassa 
urheilussa kaikki lähtee 
kunnioituksesta: puhtain keinoin 
huipulle pyrkivä urheilija 
kunnioittaa toisia urheilijoita 
sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii 
samalla omaa hyvinvointiaan.

Miten toimimme
• Vain puhdas urheilu on sallittua
• Seuran valmentajat ja 

voimistelijat kouluttautuvat 
liiton mj-toiminnan kautta 
noudattamaan AD-säädöksiä 



Vastuullisuusaskeleet

Mitä se on
• Vastuullisuustyön tekemiseen on 

kehitetty seuroille työkalu, 
Vastuullisuusaskeleet. Askeleita 
seuraamalla seurat saavat 
helposti ja hallitusti käytyä läpi 
kaikki tarvittavat 
vastuullisuusteemat ja materiaalit, 
ja rakennettua vastuullista 
voimistelukulttuuria omaan 
seuraansa.

Miten toimimme
• EsTT noudattaa Voimisteluliiton 

Vastuullisuusaskelia Pro-tasolle
• Toimenpiteet on aloitettu 2019 

ja projektisuunnitelma ulottuu 
vuodelle 2024




