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Reilu peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030



• Tavoitteet

– Toimimme avoimesti, läpinäkyvästi ja 
vastuullisesti

– Toimintamme on osallistavaa, 

laadukasta ja takaa jatkuvuuden

– Sääntömme ja toimintaohjeemme 
ennaltaehkäisevät epäasiallista 

käyttäytymistä ja mahdollistavat siihen 
puuttumisen

• Toimenpiteet

– Pidämme toiminta- ja  
kurinpitosääntömme ajan tasalla ja 
ohjaamme seuroja kehittämään ja 

ylläpitämään omiaan

– Perehdytämme uudet toimijat

– Taloudenpitomme ja 

varainhankintamme on vastuullista

– Toteutamme säännöllisesti hallinnon 
toimijoiden itsearviointia ja käytämme 

nimettömiä palautetyökaluja (360°)
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• Tavoitteet

– Varmistamme jokaisen harrastajan fyysisen ja 
henkisen turvallisuuden

– Varmistamme, että ampumaurheilu tuottaa 
kaikille harrastajille positiivisia kokemuksia

• Toimenpiteet

– Koulutamme harrastajat turvalliseen 
aseenkäsittelyyn

– Turvallisuuskoulutus on osa ohjaaja-, valmentaja- ja 
tuomarikoulutustamme

– Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa 
jokaista arvostetaan

– Julkaisemme selkeän toimintamallin epäasialliseen 

käytökseen puuttumiseen

– Hyödynnämme Et ole yksin -palvelun 
asiantuntemusta

– Suosittelemme rikostaustan selvittämistä myös 

vapaaehtoisilta, jotka toimivat lasten ja nuorten 
parissa

– Hyödynnämme palautetyökaluja mm. valmentajien 

toiminnasta
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• Tavoitteet

– Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi 
mukaan ampumaurheiluun juuri 
sellaisena kuin ovat 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 siihen 
liittyvään päätöksentekoon.

• Toimenpiteet

– Luomme osallistumisen 
mahdollisuuksia kaikille

– Edistämme tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista 
päätöksenteossamme ja 
toiminnassamme 

– Viestimme monipuolisesti tukien 
valinnoillamme yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa
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• Tavoitteet

– Turvaamme monipuolisen, kattavan ja 
ympäristövastuullisen ampumarataverkoston 
toiminnan, jolla on arvoa myös elinympäristöjen 
suojelussa erityisesti paahdeympäristön lajien 

kannalta

– Varmistamme, että ampumaratojen toiminnasta 
aiheutuvia mahdollisia ympäristöriskejä hallitaan 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteita 

noudattaen.

• Toimenpiteet

– Edistämme tieteelliseen tietoon ja 
asiantuntijuuteen perustuvaa päätöksentekoa 
koskien ampumaratojen ympäristövaikutuksia

– Lisäämme harrastajien ja suuren yleisön 

ymmärrystä ampumaratojen todellisista 
ympäristövaikutuksista ja parhaista 
käyttökelpoisista tekniikoista mahdollisten 
vaikutusten hallinnassa

– Edistämme ympäristövastuullista käyttäytymistä 
harrastajien ja seurojen keskuudessa

– Edistämme tutkimussuunnitelmien laatimista 

yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja osallistumme 
luonnonhoitosuunnitelmien laatimiseen

– Edistämme kiertotalousmallien käyttöä
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• Tavoitteet

– Urheilemme puhtaasti käyttämättä 
kiellettyjä aineita tai menetelmiä  

– Estämme kilpailumanipulaation

• Toimenpiteet

– Pidämme antidopingohjelmamme ajan 
tasalla ja laadukkaana

– Toteutamme ohjelman toimenpiteitä, 

kuten koulutusta ja viestintää 
järjestelmällisesti osana 
perustoimintaamme ja seuraamme työn 

toteutumista

– Sitoudumme toimimaan Suomen ja 
maailman antidopingsäännöstöjen  

mukaisesti
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Materiaalit

• Päätä oikein – seurajohtajan käsikirja

• Seuran hallinto -verkkokoulutus

• Ampumaurheilun seuratoimintaopas

• Hyvä hallinto lajiliitossa

• Ampumaurheiluseuran hyvä hallinto

• Hyvä hallintotapa liikunta-alalla

• Seurojen mallisäännöt

• Seuratoimijan perehdytyspaketti (rakenteilla)

• Turvallisen ampumaharrastuksen opas 

• Turvallinen ratakäyttäytyminen -opas

• Ampumaurheilijan kymmenen käskyä -ratajuliste

• Et ole yksin -palvelu

• Lupa välittää – lupa puuttua. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä liikunnassa ja urheilussa

• Vastuullinen valmentaja –verkkokoulutus (tulossa)

• Toimintaohje: lasten turvallisuutta edistävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen
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Materiaalit
• SAL:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma

• Valtti – Näin otamme mukaan erilaisia liikkujia 

• Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa 

• Yhdenvertaisuus.fi

• SAL:n ympäristöohjelma

• Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)–Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta

• SAL:n antidopingohjelma (myöhemmin myös kilpailumanipulaation estämiseen)

• Suomen antidopingsäännöstö

• KAMU-lääkehaku

• ILMO rikkomuksien ilmoituskanava

• Puhtaasti paras -verkkokoulutus

• Sopimaton lopputulos? Selvitys urheilukilpailujen manipulaation torjunnasta
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Toimenpiteet ja seuranta 2021-2024

• Vuositason toimenpiteet kaikissa ohjelmissa sisällytetään 

osaksi toimintasuunnitelmaa, ja samalla seuraamme 
niiden toteutumista 

• Osa toimenpiteistä on jo viety osaksi perustoimintaa, 

kuten antidopingkoulutus osaksi 
valmentajakoulutusohjelman sisältöä


