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Terveyttä edistävä urheiluseura -verkkokurssi
Kurssi on suunnattu erityisesti lasten ja nuorten urheilun parissa toimiville valmentajille 
ja muille urheiluseuratoimijoille.

Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksia tällä verkkokurssilla, joka tutustuttaa sinut nuorten digipelaamisen 
maailmaan sekä tarjoaa ajankohtaiset tietoiskut urheilevien nuorten rahapelaamisesta ja päihteiden käytöstä.

Keskeinen osa kurssia on käytännön vinkit ja työkalut nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävään urheiluseuratoimintaan.

• Mitä valmentajan on hyvä tietää urheilevien nuorten digipelaamisesta? 
• Entä mitkä ajankohtaiset ilmiöt nuorten päihteiden käytössä on tärkeä huomioida?

Lue lisää ja osallistu kurssille: ehyt.fi/sportti

Voit suorittaa verkkokurssin itsenäisesti haluamanasi ajankohtana. 
Kurssin kesto on noin 1-1,5 h. Kurssi on maksuton ja kaikille avoin.



Kurssin suoritettuasi osaat entistäkin
tehokkaammin:

Kurssin oppimistavoitteet

• Toimia esimerkillisesti siten, ettei oma
asenteesi tai toimintasi altista nuoria
peli- ja päihdehaitoille.

• Havainnoida ja tunnistaa nuorten
päihteiden käyttöä ja rahapelaamista
sekä digipelaamiseen liittyviä haittoja.

• Tukea nuorten kasvua sellaiseen
urheilulliseen elämäntapaan, joka
edistää hyvinvointia ilman peli- ja 
päihdehaittoja

• Hyödyntää peli- ja päihdehaittoja
ehkäiseviä menetelmiä ja työkaluja
toimiessasi nuorten
urheiluseuratoiminnassa.

• Puuttua asioihin ottamalla päihteiden
käytön ja pelaamisen nuorten kanssa
puheeksi, tarjoamalla heille tukea ja 
ohjaamalla tarvittaessa sopivan avun
piiriin.



Verkkokurssilta saatuja 
palautteita syksyllä 2022:

”Koen että minulla on paremmat 
eväät havaita digipelaamiseen liittyviä 
haittavaikutuksia ja käsitellä niitä 
lasten kanssa.”

”Kysymykset olivat helppoja ja 
aiheesta kerrottiin tarpeeksi selkeästi 
ja lyhyesti. Videot olivat sopivan 
pituisia ja kurssiin jaksoi keskittyä.”

”Konkreettiset työkalut olivat hyvä lisä 
tähän kurssiin, kun usein vaan 
puhutaan haitoista, mutta ei siitä, 
miten käyttöä ja ongelmia 
ehkäistään.”



Kurssin hyväksytystä
suorittamisesta sinulle

myönnetään digitaalinen 
osaamistodistus.

Lue lisää osoitteesta ehyt.fi/sportti
tai suuntaa suoraan

kurssille ehytkouluttaa.fi
-verkko-oppimisympäristöön.

Kutsu mukaan
myös kollegasi!

https://ehyt.fi/sportti
https://ehytkouluttaa.fi/
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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