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Kunnioittaminen Yhdenvertaisuus
• Suhtaudumme kuhunkin yksilöön (valmentaja, treeni-

kaveri, kilpakumppani, golffari ym.) häntä kunnioittaen. 
Kunnioittaminen sisältää vastavuoroisuutta ns. kultai-
sen säännön mukaisesti eli että kohtelemme toisia siten 
kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan.  Kunnioitta-
miseen sisältyy myös esimerkiksi yksilön treenirauhan 
ja hänen valintojensa kunnioittaminen.

• Suhtaudumme kaikkiin yksilöihin ja ryhmiin samanar-
voisesti riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, 
alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskon-
nostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vam-
mastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntau-
tumisestaan tai muusta vastaavasta seikasta. Lasten ja 
nuorten maailmassa näitä vastaavia seikkoja voivat olla 
esimerkiksi yksilön pelitaidot, pituus, lyhyys, laihuus, li-
havuus, pukeutuminen, varusteet yms.

• Kukin juniori saa olla yksilönä sellainen kuin on.Avoimuus

Esimerkillisyys
• Olemme kanssakäymisessämme omien luonteenpirtei-

demme sallimissa rajoissa avoimia sekä rehellisiä
• Kunnioitamme toistemme avoimuutta emmekä puhu 

toisistamme pahaa selän takana tai muutoinkaan
• Olemme avoimia toistemme harjoittelu- ja peliseuralle, 

emmekä syrji toisiamme
• Olemme avoimia valmennuksen ideoille, näkemyksille 

ja harjoittelulle

• Näytämme toimillamme esimerkkiä muille seuramme 
jäsenille sekä muille seuroille

• Esimerkillisyyttä on näiden arvojen noudattaminen

Parhaansa antaminen

Positiivisuus

• Urheilussa keskeistä on antaa parhaansa ja joskus voi 
jopa ylittää itsensä

• Tähtäämme siihen, että joka kerta me teemme par-
haamme. Aina emme onnistu, mutta ponnistamme joka 
kerta uudestaan, koska me haluamme tulla paremmiksi 
pelaajiksi ja ihmisiksi.

• Sitoudumme siihen mitä olemme tekemässä ja harjoit-
telemassa

• Annamme tunnustusta kanssapelaajillemme heidän on-
nistuessaan

• Tiedostamme sen, että harjoittelu tekee mestarin ja toi-
mimme sen mukaisesti

• Suhtaudumme kaikkeen tekemiseemme myönteisesti ja 
innokkaasti

• Pyrimme omalla panoksellamme tartuttamaan kaikille 
hyvän ja energisen mielen

• Vastoinkäymisistä huolimatta uskomme asioiden kään-
tyvän paremmiksi ja toimimme sen mukaisesti

• Kannustamme ja tsemppaamme toisiamme
• Emme kiukuttele tai osoita mieltä, ja jos niin teemme, 

osaamme pyytää käytöstämme anteeksi

Vastuullisuus

Rehellisyys

• Olemme vastuussa itsestämme, mutta myös siitä miten 
edustamme aura golfia

• Kunkin tulee harjoitellessaan, pelatessaan ja vierasken-
tillä ollessaan toimia esimerkillisesti Aura Golfin hyvää 
mainetta vaalien

• Kannamme vastuuta omasta harjoittelustamme, mutta 
myös harjoittelu- ja kilpakumppaneistamme ja autam-
me kukin toisiamme parhaan kykymme mukaan

• Harjoittelemme ja pelaamme rehellisesti ja noudatam-
me golfin sääntöjä

• Olemme rehellisiä itsellemme sekä kaikkiin muihinkin 
toimijoihin nähden


