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Lapsen turvallisuus tapahtumissamme 

 

KAIKISSA TAPAHTUMISSAMME ON PAIKALLA AINA VÄHINTÄÄN 2 AIKUISTA! 

Lapsella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi kaikissa tapahtumissamme. 

Aikuiset toimijat ja vanhemmat yhdessä turvaavat kaikilta osin  

jokaisen lapsen fyysisen ja henkisen koskemattomuuden ja turvallisuuden. 

Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan ja osallistumaan kaikkiin tapahtumiimme.  

 

Lapsen fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus 

Kiusaamiseen meillä on nollatoleranssi. Kiusaamiseen ja nimittelyyn puututaan joukkueessa välittömästi.  

Kaikki lapsen kanssa toimivat aikuiset kontrolloivat kielenkäyttöään ja käytöstään, lapsi on koskematon 

henkisesti ja fyysisesti. Huutaminen ja räyhääminen eivät ole kannustamista. Palaute sekä suoraan lapselle 

että aikuisten kesken annetaan kannustavassa, rakentavassa ja keskustelevassa hengessä. 

Aikuiset puuttuvat ajoissa tilanteisiin, joissa kiusaamista, häirintää tai muuta epätervettä vallankäyttöä on 

aihetta epäillä. Avoin keskustelukulttuuri on paras suoja ehkäistä epätoivottuja tilanteita. 

Mahdollisissa häirintäepäilyissä tai muissa epäilyissä, jotka liittyvät lapsen koskemattomuuteen, on oltava 

välittömästi yhteydessä seuran toiminnanjohtajaan tai johtokunnan puheenjohtajaan, jotka vievät tilanteen 

selvittelyä eteenpäin, tarvittaessa yhteistyössä viranomaisten kanssa.  

Toimimme ennaltaehkäisevästi siten, että kaikissa tapahtumissamme on aina paikalla vähintään kaksi 

aikuista. Yön yli –tapahtumissa (leirit, turnausmatkat) enemmistö valvojista on samaa sukupuolta kuin 

lapset. Mikäli kyseessä on sekaryhmä, myös valvojissa on oltava kummankin sukupuolen edustajia.  
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Lapsen turvallisuus joukkueen arjessa 

Tupakka, nuuska ja alkoholi eivät kuulu nappulakentille. 

Valmentajalla ja joukkueenjohtajalla on tiedossaan ja tapahtumissa mukanaan lasten vanhempien 

yhteystiedot. Turnaus- ja pelimatkoille vanhemmat huolehtivat siitä, että yhteystiedot ovat ajan tasalla ja 

vanhemmat /huoltajat ovat tavoitettavissa koko ajan. 

Lapsi käyttää asianmukaisia varusteita: säärisuojat ja pitkät sukat sekä urheilulliset jalkineet ja vaatteet 

treeneissä ja peleissä.  

Aikuinen tarkistaa tilat ennen harjoitusten ja pelien alkamista. 

Autossa matkustettaessa kaikki käyttävät turvavyötä ja lapset tarvittaessa korokeistuinta. 

Pyöräilevällä lapsi käyttää kypärää. 

Arkiset joukkueensisäiset ongelmatilanteet pyritään ensisijaisesti selvittämään keskustelemalla kasvokkain. 

Vaikeissa tilanteissa aina yhteydenotto valmennuspäällikköön tai toiminnanjohtajaan. Lapseen kohdistuvat 

harrastuksen ulkopuoliset hoitopuutteet tai väkivaltatilanteet ratkaistaan viranomaisvoimin.  

Mahdollisissa vakavissa kriisitilanteissa seuran puolesta lausuntoja antavat ainoastaan toiminnanjohtaja tai 

puheenjohtaja, eivät yksittäiset toimihenkilöt.  

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä antaa seuralle mahdollisuuden 

tarkistaa joukkueidemme vapaaehtoisten vastuutoimijoiden rikosrekisteriotteen niiltä valmentajilta, 

joukkueenjohtajilta ja huoltajilta jotka säännöllisesti ohjaavat ja valmentavat joukkueita, ja jotka 

osallistuvat kilpailu- ja turnausmatkoihin, joihin kuuluu pidempiä matkoja tai yöpymisiä poissa kotoa. 

Tässä tarkoitetulle otteelle oikeusrekisterikeskus merkitsee tiedot seuraavista rikoksista:  

 Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko (pornografiarikos)  Seksuaalirikos  Henkirikos (tappo, murha, 

surma)  Ihmiskauppa tai törkeä ihmiskauppa  Törkeä pahoinpitely  Törkeä ryöstö  Huumausainerikos 

Vapaaehtoisella voi olla hallussaan esimerkiksi työsuhdetta varten tai opintoihin kuuluvaa työharjoittelua 

varten saatu rikosrekisteriote, jota hän voi hyödyntää vapaaehtoistehtäviin hakiessaan. jos kaikki otteen 

pyytämiselle asetetut edellytykset täyttyvät, toiminnan järjestäjä voi pyytää nähtäväksi otteen, jonka 

vapaaehtoinen on pyytänyt aiemmin muuta tarkoitusta varten Oikeusrekisterikeskukselta. Laissa ei ole  
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määritelty kuinka pitkään ote on voimassa. Ohjeena voidaan pitää, ettei se saa olla kuutta kuukautta 

vanhempi. Jos ote on tätä vanhempi, on toiminnan järjestäjällä perusteltu syy hakea uutta otetta 

Oikeusrekisterikeskukselta. 

Vastuuhenkilönä seurassa toimii: toiminnanjohtaja. 

 


