EETTISEN KUORMITUKSEN KYSELY VALMENTAJILLE
Kyselyn tarkoituksena on kehittää urheiluseuran toimintaa ja ilmapiiriä. Kyselyllä haetaan
tietoa siitä, että seuran toiminta on eettistä ja turvallista. Kyselyllä pyritään varmistamaan,
ettei toiminnassa ole ongelmia tai toimintatapoja, joita on vaikea ottaa puheeksi.

Kannatko sinä eettistä kuormaa? Pidä lähtökohtana viimeksi kulunutta kuukautta vastauksia
miettiessäsi ja laske, kuinka moneen kysymykseen vastasit kyllä.
1. Tuntuuko sinusta, että seurassasi ei kohdella urheilijoita, kuten haluaisit omia lapsiasi tai
sinulle muita läheisiä ihmisiä kohdeltavan?
2. Tuntuuko sinusta, että seurassasi ei kohdella urheilijoiden vanhempia, kuten toivoisit sinua
kohdeltavan vanhempana?
3. Joudutko toimimaan urheilijan vanhemman tahdon mukaan, vaikka pidät sitä vääränä
urheilijaa kohtaan?
4. Joudutko toimimaan urheilijan tahdon mukaan, vaikka pidät sitä vääränä häntä itseään
kohtaan?
5. Pelkäätkö tekeväsi mielestäsi vääriä harjoituksia ja harjoittelua?
6. Pelkäätkö, että valmennustyötäsi moititaan selän takana?
7. Pelkäätkö, että valmennustyötäsi moititaan avoimesti?
8. Jätätkö puuttumatta asiaan, kun toinen valmentaja toimii mielestäsi eettisesti väärin?
9. Joudutko toimimaan omaatuntoasi vastaan seuran toimintaperiaatteiden takia?
10. Joudutko jättämään urheilijan toiveen tai jonkun pyynnön toteuttamatta, koska se sotii
seuran toimintaperiaatteita vastaan?
11. Vaivaako sinua, jos työtoveri joutuu tekemään, mitä sinulta on jäänyt tekemättä?

12. Joudutko tekemään voimakastahtoisen työtoverin mieliksi, vaikka pidät hänen tapaansa
toimia kyseisessä asiassa vääränä urheilijaa kohtaan?
13. Joudutko jättämään jonkin vanhempien toiveen toteuttamatta, koska se sotii seuran
toimintaperiaatteita vastaan?
14. Kun olet ärtynyt, niin huomaako urheilija sen?

15. Painaako mieltäsi vielä kotona, jos joku seuratoiminnassa on loukannut sinua?
16. Painaako mieltäsi vielä kotona, jos jokin asia ei sinun takiasi mielestäsi tullut tehtyä
riittävän oikein työssä?
17. Oletko valmentamisen vuoksi väsynyt ja ärtynyt kotona?
_____________________________________________
0 = ei eettistä kuormitusta
1-5 = tavanomainen eettinen kuormitus
6-10 = tavanomaista suurempi eettinen kuormitus
11-17 = suuri eettinen kuomitus

Kysymykset on muotoiltu aluperin hoivatyöhön tehdyn kyselyn pohjalta. Gustav Molander on tehnyt
Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa ”Hoito- ja hoivatyön eettinen kuormitus - "tulikohan nyt
kaikki tehtyä oikein?"” kyselyn, jolla voidaan tunnistaa vanhustyön hoitajien eettistä kuormitusta.
Samaa ideaa on tässä sovellettu valmentajille ja seuratoiminnan kehittämiseksi

