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1. JOHDANTO
Vastuullisten toimintatapojen merkitys urheiluyhteisössä on kasvanut merkittävästi viimeisten
vuosien aikana. Suomen Kuurojen Urheiluliitto haluaa olla osa vastuullista kansanliikettä ja on
täten luonut vastuullisuusohjelman, johon kuuluu viisi eri osa-aluetta. Osa-alueet perustuvat
urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja ne ovat:
●
●
●
●
●

Hyvä hallinto
Turvallinen toimintaympäristö
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja ilmasto
Antidoping

Nämä osa-alueet ohjaavat liiton toimintaa läpileikkaavasti aina seuratoiminnasta huippu-urheiluun.
Vastuullisuusohjelma on voimassa liiton strategiakauden (2025) loppuun asti, jonka jälkeen
ohjelmaa tarkastellaan uudelleen viiden osa-alueen osalta. Ohjelman vuosittainen seuranta
toteutuu jokaiselle osa-alueelle etukäteen määriteltyjen mittareiden avulla.
Urheiluyhteisön yhteisen vastuullisuusohjelman lisäksi vastuullisuusohjelmamme perustuu
monenlaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin sekä lakeihin;
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Liikuntalaki (390/2015)
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
Tasa-arvolaki (609/1986)
Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (27/2016)
YK:n lapsien oikeuksien sopimus (60/1991)
Ihmisoikeuksien julistus (63/1999)
YK:n kestävän kehityksen periaatteet (YK agenda 2030)
Reilun pelin periaatteet
WADA:n sekä Suomen antidopingsäännöstöt
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2. HYVÄ HALLINTO
2.1 Tavoite
Noudatamme toiminnassamme hyvän hallinnon periaatteita. Toimintamme on läpinäkyvää,
avointa ja osallistavaa. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja
mahdollistavat siihen puuttumisen.
Tavoitteenamme on olla yhteiskunnallisesti vaikuttava organisaatio, jonka viestit tuovat esille
kuulovammaisten liikkujien ja urheilijoiden oikeutta harrastaa ja urheilla yhdenvertaisesti
kaikkialla.
2.2 Vaikuttamistyö
Olemme ainoa yhteiskunnallisesti vaikuttava kuulovammaisurheilun organisaatio, jonka viestit
edistävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa laajemmin urheilukentässä. Toimintamme pyrkii
vaikuttamaan yhteiskuntaan ruohonjuuritasolta kohti kuntia ja kaupunkeja sekä valtakunnallisesti
eri päättäviin tahoihin.
2.3 Toimenpiteet
●
●
●
●
●
●
●
●

Meidän sääntömme, kurinpitosääntömme ja seurojemme säännöt ovat ajan tasalla.
Noudatamme OKM:n toiminta-avustuskriteereitä kustannuksissamme.
Hyödynnämme digitaalisia työkaluja päivittäisessä toiminnassamme.
Edistämme hyvän hallinnon periaatteita läpileikkaavasti koko toiminnassamme.
Osallistamme sidosryhmämme toimintamme kehittämiseen ja päätöksentekoon.
Liiton hallitus vahvistaa edustusurheilijat ja lajien toimihenkilöt
Hallituksen päätöksistä tiedotetaan
Osallistamme urheilijat ja liikkujat toimintamme kehittämiseen ja päätöksentekoon.

2.4 Mittarit
●
●
●
●

OKM:n toiminta-avustuksen selvitys vuosittain.
Digitaalisten työkalujen prosentuaalinen osuus työkaluista.
Hyvä hallinto -verkkokurssin suoritusprosentti koko hallituksen osalta.
Laji- ja seurapäivien toteutus.
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3. TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
3.1 Tavoite
Huolehdimme, että urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia kaikille. Varmistamme, että
yksikään ei joudu kokemaan kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Tarjoamme
turvallisen ympäristön ja olosuhteet liikunnan ja urheilun harrastamiseen.
Vaadimme kaikilta kunnioittavaa käytöstä. Puutumme epäasialliseen käytökseen välittömästi.
Keskustelemme valmentajien, urheilijoiden ja muiden toimijoiden kanssa häirinnän muodoista ja
siihen puuttumisesta.
3.2 Toimenpiteet
●
●
●
●

Viestimme turvallisesta toimintaympäristöstä kanavillamme.
Hyödynnämme ILMO ja Et ole yksin -palvelua verkkosivuillamme.
Selvitämme työntekijöidemme rikostaustat.
Ohjeistamme liiton alaisuudessa toimivat valmentajat ja ohjaajat käymään
Olympiakomitean “vastuullinen valmentaja” tai “tervetuloa ohjaajaksi” -verkkokurssin.
● Ohjeistamme lajeja ja erityisesti järjestävää seuraa hyvään katsomokäyttäytymiseen.
Päihteiden käyttöön katsomoissa ja häiritsevään huuteluun on nollatoleranssi ja niihin
puututaan välittömästi.
3.3 Mittarit
●
●
●
●

Olemmeko viestineet turvallisesta toimintaympäristöstä vuoden aikana?
Yhteydenottojen määrä vuoden aikana.
Vuosittaiset kyselyt kolmen toiminnan osa-alueen osalta.
Olympiakomitean ja SUEKin tarjoamien kurssien suorittaneiden määrä.
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4. YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO
4.1 Tavoite
Suomen Kuurojen Urheiluliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma pohjautuu
tavoitteeseen, jossa jokaisella on oikeus liikkua taitotasoon katsomatta ja nauttia liikunnan
riemusta. Liiton tarkoituksena on edistää kuulovammaisten liikuntakultturia, jossa kaikkia
henkilöitä arvostetaan omina yksilöinään. Jokaisella ihmisellä tulee olla tasavertainen mahdollisuus
liikuntaan ja urheiluun. Lainsäädäntö edellyttää liikuntajärjestöjä edistämään yhdenvertaisuutta ja
tasa-arvoa omassa toiminnassaan.
Tässä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa käsitellään niin työnantajaroolia,
vapaaehtoistyön osuutta kuin tapahtumien yhdenvertaisuusjärjestelyjä. SKUL sitoutuu
työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten yhdenvertaiseen kohteluun sekä
yhdenvertaisuuden periaatteiden noudattamiseen niin sanallisessa kuin kuvallisessa viestinnässä.
Liitto vie kyseiset suunnitelmat jäsenseurojen tietoon ja vuosittaisissa liittokokouksissa tarkistetaan
nämä. Kaikki tärkeät suunnitelmat ja ohjelmat löytyvät liiton kotisivuilta.
4.2 Toimenpiteet
● Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-suunnitelmamme toteutuvat käytännössä. Arvioimme ja
seuraamme suunnitelman toteutumista.
● Teemme osallistumisesta mahdollisen kaikille. Huomioimme erityisesti saavutettavuuteen
liittyviä näkökulmia.
● Huomioimme liiton alaisuudessa toimivat ryhmät ja heidän näkökulmansa
päätöksenteossamme.
● Viestimme yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta sosiaalisen median kanavillamme.
4.3 Mittarit
● Arvio yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-suunnitelmann toteutumisesta.
● Hallituksen sukupuolijakauma.
● Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusviestinnän lukumäärä
4.4 Liite
Liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma löytyy liiton kotisivuilta.

6

5. YMPÄRISTÖ JA ILMASTO
5.1 Tavoite
Teemme osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tunnistamme toimintamme
ympäristövaikutukset ja teemme toimenpiteitä kaikilla toiminnan tasoilla vaikutusten
vähentämiseksi. Toimimme lajijaostojemme ja jäsenseurojemme esimerkkinä sekä kannustamme
aktiivisesti ympäristöystävällisyyteen.
5.2 Toimenpiteet
● Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia muuttamalla toimintatapojamme
kilpailujärjestelmien, tapahtumien järjestämisen, varusteiden, kulkutapojen,
liikuntapaikkojen ja hankintojen osalta.
● Seuraamme ja arvioimme ympäristövastuusuunnitelmamme toteutumista.
● Sitoutamme toimijamme kestävän kehityksen periaatteisiin viestinnän avulla.
5.3 Mittarit
●
●
●
●
●

Etäkokousten ja -palaverien prosentuaalinen osuus kokousten ja palaverien
kokonaismäärästä
Järjestettiinkö tapahtumat paikassa, joka on julkisilla helposti saavutettavissa
Liiton ostettujen ja lajiliitoilta lainattujen vaatteiden osuus
Kotimaisten tuotteiden osuus hankinnoista
Arvio Sporttitalon lajittelumahdollisuuksista

5.4 Liite
Liiton oma ympäristövastuusuunnitelma löytyy liiton kotisivuilta.
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6. ANTIDOPING
6.1 Tavoite
Suomen Kuurojen Urheiluliitto sitoutuu täysin liikunnan ja urheilun yleisiin eettisiin arvoihin, reilun
pelin periaatteisiin ja liikkuu puhtaasti. Suomen Kuurojen Urheiluliitto kirjaa antidopingtyöstä
vuosittain omaan toimintasuunnitelmaan. Tämän lisäksi liitto tiedottaa Suomen urheilun eettinen
keskus SUEKille antidopingtyön edistymisestä vuosittain. Liitto jakaa tämän antidopingohjelman
kotisivuillaan ja toimittaa dokumentin myös SUEKin kotisivuille.
Antidopingohjelmamme noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön, Olympiakomitean suositusten
mukaisia eettisesti kestävän huippu-urheilun arvoja ja SUEKin antidopingohjelmien ohjeistuksia.
SKUL:n toiminta perustuu urheilun puhtauteen aineista ja menetelmistä sekä vastustajien
kunnioittamiseen reilun pelin hengessä.
6.2 Toimenpiteet
● Antidopingohjelmamme on ajantasainen ja SUEK:in hyväksymä.
● Huolehdimme tiedonjaosta ja koulutuksesta. Koulutamme liiton urheilijoita ja
toimihenkilöitä aiheen tiimoilta säännöllisin väliajoin.
● Jalkautamme antidopingohjelmamme lajiemme parissa toimiville henkilöille ja urheilijoille.
6.3 Mittarit
● Dopingtestausten määrä vuoden aikana.
● Antidoping -koulutusten määrä vuoden aikana.
6.4 Liitteet
Liiton antidopingohjelma löytyy liiton kotisivuilta
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