
3. SEURAN ARVOT  

Seuran toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat arvot, joiden luomalle arvomaailmalle koko toiminta 

perustuu.  

 

Fortunan kuusi perusarvoa ovat:  
- avoimuus  

- sitoutuneisuus  

- suvaitsevaisuus  

- turvallisuus 

- oikeudenmukaisuus  

- tavoitteellisuus  

Avoimuus. Fortunan toiminta ja päätöksenteko ovat avointa ja läpinäkyvää niin hallituksen, seuran 

toimihenkilöiden, joukkueiden kuin vanhempienkin osalta. Rehellisyys on avoimuuden edellytys, ja 

siten kaikki asioihin vaikuttavat seikat tulevat olla tiedossa päätöksenteossa. Hallitus ja joukkueet 

tiedottavat seuraväkeä kaikista toiminnan kannalta oleellisista asioista, eikä ketään 

tarkoituksellisesti sivuuteta ulkopuolelle tiedotuksen piiristä. Fortuna on jääkiekkoseura, jossa 

joukkue on osa seuraa. Joukkue ei ole seura seuran sisässä.  

  

Sitoutuneisuus. Kaikki Fortunan toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat sitoutuneet toimintaan 

aina vähintään kaudeksi kerrallaan. Seuran toiminnassa mukana olevat henkilöt hoitavat roolinsa 

mukaiset tehtävät niiden vaatimalla tavalla ja noudattavat toiminnassaan seuran sääntöjä ja 

ohjeistuksia niiden hengen mukaisesti. Yleisellä tasolla sitoutuneisuus tarkoittaa seurauskollisuutta, 
joka näkyy seuran toiminnan edistämisenä, sekä positiivisen ja yhtenäisen seurahengen ja ilmapiirin 

luomisena. Seura ei ole kukaan yksittäinen henkilö, vaan seura on yhtä kuin kaikki sen toiminnassa 

mukana olevat.  

  
Suvaitsevaisuus. Fortunan seuratoimijat, pelaajat ja jäsenet edistävät toiminnallaan 

suvaitsevaisuutta sekä kaikenlaisen syrjinnän estämistä ja vähentämistä.  Muun muassa 

sukupuolesta, yhteiskuntaluokasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, 

uskonnosta, etnisestä taustasta tai perheen taustasta riippumatta kaikilla on oikeus olla seuran 

toiminnassa mukana ja kaikkien panosta toiminnan hyväksi pidetään samanarvoisena. Fortunassa 

kaikki harrastajat ovat samanarvoisia eikä kenenkään ihmisarvoa mitata osaamisen tai taitojen 

perusteella. Suvaitsevaisuus ei tarkoita välinpitämättömyyttä havaittua epäoikeudenmukaisuutta 
kohtaan.  

 

Turvallisuus. Fortunassa lapsi tai nuori voi harrastaa turvallisesti. Kaikilta joukkueiden 

toimihenkilöiltä edellytetään esimerkillistä ja nuhteetonta käytöstä. Toimihenkilönä lasten ja nuorten 

parissa ei Fortunassa voi toimia henkilö, jonka rikostaustaotteella on merkintä 



sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, henkirikoksesta, ihmiskaupasta, 

pahoinpitelystä, ryöstöstä tai huumausainerikoksesta. 

  

Oikeudenmukaisuus. Kaikkia seuran toiminnassa mukana olevia kohdellaan oikeudenmukaisesti, 
joka ilmenee tasa-arvona ja yhdenvertaisina oikeuksina, mutta myös yhdenvertaisina vastuina ja 

velvollisuuksina. Päätöksenteossa ja ristiriitatilanteiden ratkomisessa asioita punnitaan monista 

näkökulmista ja pyrkimyksenä on aina ratkaisu, joka parhaiten edistää seuran kokonaisetua.   

  
Tavoitteellisuus. Fortunan Noppatoiminta on tavoitteellista toimintaa. Fortuna on urheiluseura, 

jossa on urheilullisia ja kasvatuksellisia tavoitteita. Urheilulliset tavoitteet eivät ole kilpailullisia 

tavoitteita, vaikka kilpaileminen on kiinteä osa seuran toimintaa. Kasvatuksellisiin tavoitteisiin 

sisältyy terveellisiin elämäntapoihin sekä urheilun kilpailullisuuteen kasvattaminen. Seuralla on 
myös taloudellinen tavoite, joka on tarjota mahdollisimman korkea toiminnan laatu pelaajan 

kehittämiseksi kohtuullisin kustannuksin.    


