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Suomen Moottoriliitto ry:n toimintaohje kiusaamiseen puuttumiseen moottoriurheilussa   

 

Suomalainen urheiluyhteisö on Olympiakomitean johdolla sopinut yhteisistä eettisistä linjauksista ja reilun 

pelin ihanteista, joissa määritellään velvollisuuksia muun muassa kiusaamisen ehkäisyyn liittyen. SML on 

Olympiakomitean jäsen ja jäsenyyden myötä myös kaikki SML:n jäsenkerhot ovat sitoutuneet vaalimaan ja 

edistämään yhteisten eettisten arvojen mukaista liikunta- ja urheilutoimintaa. Moottoriurheilun yhteinen 

tavoite on kaikessa toiminnassa, niin lajiliiton tasolla kuin myös päivittäisessä kerhotoiminnassa, huomioida 

kaikkien harrastajien hyvinvointi ja puuttua esille tuleviin epäkohtiin. Yhteisiin reilun pelin ihanteisiin voi 

tutustua Olympiakomitean sivuilla osoitteessa. https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/liite-2-

urheiluyhteison-reilun-pelin-ihanteet-ja-tavoitteet.pdf 

 

Kilpailutapahtumat 

Mikäli koet tulleesi kiusatuksi tai syrjityksi kilpailussa, asia on tärkeää saattaa kilpailun tuomaristolle. 

Tuomaristo on päätäntävaltainen toimielin, joka vastaa käynnissä olevasta kilpailusta ja sen sääntöjen 

mukaisuudesta. Säännöt määrittelevät myös osallistujien eettiset vastuut. Tuomaristo käsittelee asiaa ensin 

ja mikäli tuomaristo ei pysty asiaa ratkaisemaan, tuomariston puheenjohtaja (SML:n valvoja) vie asian 

eteenpäin Suomen Moottoriliitto ry:n toimiston kautta. 

 

Kerhon järjestämä päivittäinen harrastetoiminta, jolla ei ole kilpailulupaa 

SML:n jäsenkerhot ovat jokainen oma rekisteröity yhdistyksensä ja siksi heidän toimintansa piirissä 

tapahtuvat asiat tulisi ensisijaisesti selvittää kerhon sisällä. Kerhon hallitus ja hallituksen puheenjohtaja ovat 

oikea taho käsittelemään ja koordinoimaan asiaa, jos ratkaisua ei löydy osapuolten keskinäisellä 

keskustelulla.  
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Jos kyseessä on vakava kiusaaminen tai syrjintä, tulisi kerhon hallituksen nimetä kerhosta puolueeton 

yhteyshenkilö asia käsittelyä ja ratkaisemista varten, johon osapuolet voivat olla yhteydessä tarpeen 

vaatiessa ja joka selvittää tapahtumat ja pyrkii löytämään ratkaisuja vallitsevaan ongelmaan. Mukaan 

voidaan avuksi ottaa myös alueellisen tason Liikunnan ja urheilun seurakehittäjä asian selvittämiseksi. SML:n 

toimistolla työskentelevä kerhokehittäjä auttaa ja opastaa ohjeiden ja oikeiden toimintamallien 

löytämisessä.  

 

Osapuolten kesken tulisi järjestää keskustelutilaisuus, jota kerhon nimeämä yhteyshenkilö johtaa ja jossa 

pyritään löytämään ratkaisuja tilanteeseen.  

 

Jos asia ei ratkea kerhotasolla ja kyseessä on epäilys vakavasta eettisestä rikkomuksesta, Suomen urheilun 

eettinen keskus, SUEK, voi ottaa asian tutkintaan. Vakavimmissa tapauksissa on syytä ottaa yhteyttä suoraan 

viranomaisiin. 

 

Toimintamalleja ja lisätietoja on saatavilla myös SUEK:n julkaisusta Vaikeneminen ei ole vaihtoehto, joka 

löytyy linkin kautta. 

https://www.moottoriliitto.fi/site/assets/files/2716/vaikeneminen_ei_ole_vaihtoehto.pdf 

 

Kiusaamiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä myös Suomen Moottoriliitto ry:n toimistolle osoitteeseen 

office@moottoriliitto.fi. 
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