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Tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa 
Sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa harrastamisen, kilpailemisen, 
vaikuttamisen ja näkymisen mahdollistamista kaikille sukupuolesta riippumatta. Se 
tarkoittaa turvallista ja syrjimätöntä ympäristöä, jossa jokainen voi haastaa itsensä, edistää 
terveyttä ja saada merkityksellisiä kokemuksia.   
Moninaisuus liikunnan ja urheilun joka tasolla tuo erilaisia näkökulmia ja osaamista 
toimintaan sekä samaistuttavia roolimalleja niin seuran harjoituksiin kuin urheilun huipulle. 
Tasa-arvonäkökulman mukaan tuominen avaa seurassa ja lajissa ovet uusille harrastajille 
ja toimijoille. 
 
Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet 
Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen 
ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää viisi pääperiaatetta: 

• Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun 
• Vastuu kasvatuksesta 
• Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 
• Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus 
• Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen 

  
Reilu Peli on jatkuva prosessi. Meistä jokaisella on yhtä suuri ihmisarvo, joka on riippumaton 
iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta, 
terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta henkilökohtaisesta 
ominaisuudesta. Kohtelemme toista ihmistä niin kuin haluamme toisen ihmisen kohtelevan 
meitä. Urheilussa ei ole vastustajia vaan kilpakumppaneita. Toiminta perustuu keskinäiseen 
luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädöksiin. 
  
www.olympiakomitea.fi   
 
Tanssiurheiluseura Rolling ry:n eettiset linjaukset 
Tanssiurheiluseura Rolling ry noudattaa Olympiakomitean Reilu Peli - urheiluyhteisön 
eettisiä periaatteita ja kuuluu Tähtiseura-ohjelmaan. Tähtiseura-ohjelma on 
Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee 
suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta, eli seuratoimintaa.  
 
Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan 
osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan 
toimintaympäristöön. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti 
omia tavoitteitaan ja kehittyä. 
 
 
 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/11/a49b971c-reilu-peli-2021.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/11/a49b971c-reilu-peli-2021.pdf
http://www.olympiakomitea.fi/


Tanssiurheiluseura Rolling ry:n arvopohja  
Tanssiurheiluseura Rolling ry:n arvopohjana on reilu peli. Seuramme pyrkii yhä parempaan, 
innostavampaan ja yhä enemmän yhteisöllisyyttä rakentavaan johtamis-, valmennus-, 
ohjaus- ja toimintakulttuuriin. Pyrimme parhaamme mukaan tunnistamaan 
toimintaympäristömme tarpeet ja noudatamme kaikessa toiminnassamme 
yhdistystoiminnan pelisääntöjä. Rollingin eettiset linjaukset ja kasvatukselliset näkökulmat 
ovat mukana seuran toiminnassa kaikilla tasoilla, minkä lisäksi lasten ja nuorten ryhmillä on 
sovitut pelisäännöt. 
  
Tasa-arvoisuus ja tasapuolinen osallistumismahdollisuus  
Rollingin toiminnassa noudatetaan tasapuolisuuden ja tasa-arvoisuuden periaatetta. 
Pyritään siihen, että jokainen seurassa mukana oleva lapsi ja nuori tai aikuinen tuntee 
olevansa tärkeä ja hänet huomioidaan yksilönä seurassa ja innostetaan nauttimaan 
liikkumisesta. Kaikille seuran jäsenille, ikään tai sukupuoleen tai kykyihin katsomatta, 
tarjotaan mahdollisuus osallistua, harrastaa, harjoitella, kehittyä ja kilpailla omalla tasollaan 
ja omien tavoitteidensa mukaisesti. Myös vanhempia, huoltajia ja muita kiinnostuneita 
kannustetaan yhtäläisesti osallistumaan seuran toimintaan mahdollisuuksiensa mukaan ja 
kehittämään itseään riippumatta siitä ryhmästä, jossa he tai heidän lapsensa tanssivat tai 
tavoitteista, joita he harrastukselleen asettavat. 
  
Ilo, mielihyvä, kannustaminen ja kuunteleminen, kaikki yhdessä pelisääntöjä 
noudattaen 
Seuran toiminnassa pyritään siihen, että se tuottaisi iloa ja mielihyvää harrastajille ja 
toiminnassa mukana oleville. Kaikkia kuunnellaan ja huomioidaan sekä kannustetaan ilon 
kautta reiluun ja hyvään käytökseen sekä seuran sisäisessä että ulkoisessa toiminnassa. 
Toiminnassa noudatetaan yhdessä luotuja pelisääntöjä. 
  
Terveellisyys ja antidoping 
Rolling pyrkii monipuolisesti edistämään ruumiin ja mielen terveyttä sekä dopingin 
vastustusta kaikessa toiminnassaan. Jo seuran säännöissä otetaan kantaa urheilun 
eettisten periaatteiden vastaiseen toimintaan ja määrätään, että seuran jäsen sitoutuu 
noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n 
vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä 
Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


