
Reilusti vesille -opas on tarkoitettu junioreille, heidän vanhem-
milleen, ohjaajille, valmentajille sekä kaikille junioritoimintaan 
osallistuville. Lasten harrastamisessa keskiössä ovat liikunnan 
ilo, tasapuolisuus sekä toiminnan turvallisuus. Vastuu näiden 
toteutumista on kaikilla junioritoiminnassa mukana olevilla.

Kiitos, että olet mukana toteuttamassa 
vastuullista junioritoimintaa!

Harrastaminen tuo iloa arkeen ja sen kautta koetaan onnistumisen 
tunteita. Harjoituksiin on kiva mennä ja siellä oppii uutta. Siellä saa 
mokata ja kokeilla uudestaan – silloin tapahtuu oppimista. Harjoitus-
kavereiden kannustaminen ja tsemppaaminen ovat tärkeä osa onnis-
tuneita harjoituksia. Lapsia kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin 
ja elinikäiseen liikkumiseen. Kilpaileminen voi olla osa harrastusta, 
mutta se ei ole edellytys. 

Kilpaileminen on kivaa. Kilpailutilanteessa tulos ei ole tärkeintä, vaan 
uuden oppiminen ja kehittyminen. Kilpailupäivän jälkeen onkin hyvä 
pohtia, mitä uutta opin ja miten voin hyödyntää oppia seuraavissa kil-
pailuissa. Kilpailutapahtumat ovat myös erinomainen paikka tutustua 
muiden seurojen ja paikkakuntien harrastajiin ja saada uusia ystäviä.

REILUSTI VESILLE

Tavoitteena on, 
että jokainen lapsi 

voi nauttia 
vesillä liikkumisesta 

ja saada ikimuistoisia 
kokemuksia 
lajin parissa.

1. ONNISTUMISISTA
ILOA LIIKUNTAAN



Harrastustoiminnassa jokaista tulee kohdella tasa-arvoisesti ja kun-
nioittavasti riippumatta muun muassa sukupuolesta, etnisestä taus-
tasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta 
tilanteesta. Jokainen on tervetullut omana itsenään. 

Jokainen toimintaan osallistuva voi omalta osaltaan vaikuttaa toimin-
nan tasapuolisuuteen. Yhdenvertainen toiminta näkyy seuratoiminnas-
sa esimerkiksi yhteiskäyttöveneiden tasapuolisella jakamisella sekä 
valmentajan tasapuolisella toiminnalla kaikkia harrastajia kohtaan. 

Sen lisäksi, että toiminta harjoituksissa on turvallista, on myös har-
joituksen ilmapiirin oltava turvallinen. Toiminnassa on nollatoleranssi 
kiusaamiselle ja syrjivälle käytökselle – niin aikuisten kuin lastenkin 
kesken. Minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista 
käytöstä ei hyväksytä keneltäkään toiminnassa mukana olevalta lap-
selta tai aikuiselta. Kiusaamista, häirintää tai epäasiallista käytöstä 
voi olla esimerkiksi psyykkinen ja fyysinen väkivalta, seksuaalinen häi-
rintä tai ruma kielenkäyttö, huutaminen tai haukkuminen. 

2.

3.

TASAPUOLISESTI
VESILLÄ JA RANNASSA

NOLLATOLERANSSI
KIUSAAMISELLE

SPV:n Stop syrjinnälle -oppaasta 
löydät toimintaohjeen häirintä- ja 
syrjintätapauksiin puuttumiseen 
(spv.fi/vastuullisuus). 

Muistathan myös, että voit selvit-
tää lasten kanssa toimivien rikos-
taustan. 

Jos havaitset häirintää, syrjintää 
tai muuta epäasiallista käytöstä, 
kerro siitä aina valmentajalle-
si, vanhemmallesi, huoltajallesi, 
joukkueen johtajallesi tai muulle 
luotettavalle aikuiselle. 
Voit myös hyödyntää Et ole yksin 
-palvelua (etoleyksin.fi). 



Harjoituksissa ja kilpailutoiminnassa on sääntöjä. Ne koskevat kaikkia 
ja varmistavat näin ollen reilun toiminnan. Toisten ihmisten kunnioitus, 
rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat osa reilua toimintaa niin har-
joituksissa kuin muissa tapahtumissakin, kuten kilpailuissa ja kilpailu-
matkoilla. 
Seuralle ja harjoitusryhmille on hyvä tehdä pelisäännöt, joiden mu-
kaan harjoitusryhmissä toimitaan. 
Kilpailuihin osallistumiseen kuuluu sääntöjen noudattaminen. Niillä 
varmistetaan, että kilpailu on tasapuolinen kaikille osallistujille. Sään-
töjen noudattamisen lisäksi on tärkeää myös kunnioittaa muita kilpai-
lijoita, tuomareita sekä kilpailunjärjestäjiä.

Harrastus- ja kilpailutoiminnassa huomioidaan ja kunnioitetaan ym-
päristöä. Sataman siistinäpito ja roskien tuominen vesiltä takaisin 
rantaan kierrätykseen ovat osa sitä. Huoltotöitä tehdessä on tärke-
ää suojata ympäristö, jotta mahdolliset haitalliset aineet eivät päädy 
luontoon. 
Yhteiskuljetukset harjoituksiin ja kilpailuihin sekä veneiden kuljetukset 
ovat myös osa ympäristön huomioimista. Veneitä ja pieneksi jääneitä 
varusteita kannattaa kierrättää.
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REILUA PELIÄ
TOISET HUOMIOIDEN

YHDESSÄ
YMPÄRISTÖN ASIALLA

Kuva: Oscar Lindell



VALMENTAJA/HUOLTAJA, 
MUISTATHAN AINAKIN NÄMÄ:

Valmentaja valmentaa, tuomari 
tuomaroi ja lapsi harrastaa. 
Vanhemman tehtävä on tukea 
ja innostaa harrastusta, lapsen 
ehdoilla.

Reilusti vesille -opas on osa 
SPV:n vastuullisuusohjelmaa. 
Tutustu koko pakettiin osoit-
teessa spv.fi/vastuullisuus.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Särkiniementie 5 B 62

00210 Helsinki

www.spv.fi

Ymmärrät roolisi, velvollisuutesi ja oikeutesi. Johdat toimin-
taa omalla esimerkilläsi.

Huomioit seuran/harjoitusryhmän pelisäännöt myös omassa  
toiminnassasi ja käytöksessäsi.

Kohtelet jokaista lasta tasapuolisesti. Minkäänlaista suosi-
mista, syrjimistä tai häirintää ei tule hyväksyä. 

Olet iso osa urheilevan lapsen/nuoren arkea ja näin ollen 
sinun roolisi on usein näkyvä. Et ainoastaan opeta lapselle 
lajitaitoja, vaan myös muita tärkeitä taitoja elämää varten, 
kuten tunteiden käsittelyä, itse hillintää sekä muiden huomi-
oimista. 

Muistathan, että sinulla on suuri vastuu siitä, että harjoituk-
sissa on turvallinen ilmapiiri ja lapset nauttivat harrastami-
sesta. 


