
   
 

Pyrkivä Gymnastics, Liikuntakeskus Alfa, Raunistulantie 15 C, 20300 Turku 
www.pyrkivagymnastics.fi, pyrkiva.gymnastics@gmail.com 

Y-tunnus 2794021-1, kotipaikka Turku 

  

EPÄASIALLISEN KÄYTÖKSEN ENNALTAEHKÄISY 

Kunnioitamme toiminnassamme jokaisen mahdollisuutta harrastaa ja olla mukana seuratoiminnassa omana 
itsenään. Laadukasta toimintaa ja lasten ja nuorten turvallisuutta edistäviä tekijöitä ovat hyvinvoivat ja 
turvalliset aikuiset, sekä vastuullisesti toimiva valmennuskulttuuri. (Suomen Voimisteluliitto, 2021) 

Suomen Voimisteluliitto ja Pyrkivä Gymnastics eivät hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista 
kohtelua toiminnassaan tai omissa tapahtumissaan. Jokaisella harrastajalla, ohjaajalla, valmentajalla ja 
muulla voimistelutoimijalla tulee olla turvallinen ympäristö harrastaa ja työskennellä. (Suomen 
Voimisteluliitto, 2021) 

Epäasiallinen käytös on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä voimistelutoiminnassa; esimerkiksi 
toistuvaa henkilön ominaisuuksien tai yksityiselämän mustamaalaamista, treeniyhteisön ulkopuolelle 
jättämistä, haukkumista, asiatonta nimittelyä, halventavia katseita, pahan puhumista toisesta tai 
naurunalaiseksi saattamista, fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua, epäasiallista valta-aseman väärinkäyttöä, 
seksuaalista häirintää, sukupuoleen perustuvaa häirintää tai päihteisiin liittyvää epäasiallista käytöstä. 
Jokaisen harrastajan, ohjaajan, valmentajan tai muun voimistelutoimijan on syytä ilmoittaa havaitsemistaan 
epäkohdista seuralle. (Suomen Voimisteluliitto, 2021) 

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy Pyrkivä Gymnasticsin toiminnassa 
 
Tietoisuuden lisääminen ja ohjaajien/ valmentajien koulutus 

• Kaikki valmentajat perehtyvät seuran epäasialliseen käytökseen puuttumisen malliin sekä 
ongelmanratkaisupolkuun. 

• Kaikki valmentajat suorittavat Et ole yksin -verkkokoulutuksen, ja osaavat tunnistaa epäasiallisen 
käyttäytymisen ja puuttua siihen. 

Pelisäännöt ja toimintaohjeet 

• Seuralla on omat pelisäännöt voimistelijoille, valmentajille sekä huoltajille. Pelisäännöt ovat 
nähtävillä seuran nettisivuilla. Ryhmät voivat lisäksi laatia myös omat, ryhmäkohtaiset pelisäännöt. 

• Seura on laatinut ongelmanratkaisupolun sekä erilaisia toimintaohjeita. Materiaalit ovat nähtävillä 
seuran nettisivuilla; tavoitteena on, että kaikki tietävät mihin sitoutuvat, kuinka erilaisissa tilanteissa 
tulee toimia, ja mikä on sallittua ja mikä ei. 

• Yhteiset, helposti saatavilla olevat ohjeet ehkäisevät väärinymmärryksiä ja ristiriitatilanteiden syntyä. 

Rikosrekisteriotteiden tarkistus 

• Kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä valmentajilta tarkistetaan rikosrekisteriote työsuhteen 
alkaessa. 
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Avoimuus 

• Päätökset pyritään tekemään avoimesti ja perustellusti. Säännöt, ohjeet ja toimintamallit ovat 
kaikkien saatavilla ja epäasiallisesta käytöksestä puhutaan avoimesti. 

Positiivisen ja turvallisen ilmapiirin ylläpitäminen 

• Hyvät vuorovaikutustaidot ja turvallinen ilmapiiri tukevat toimintakulttuuria, jossa epäasiallisen 
käytöksen kynnys nousee. 

• Kaikkien on mahdollista saada äänensä kuuluviin, ja kaikkien tarpeet ja näkökulmat otetaan 
huomioon. 

• Seurassa ylläpidetään nollatoleranssia koskien kaikkea epäasiallista käytöstä. 

 

Toimintaohjeet pohjautuvat Suomen voimisteluliiton materiaaliin: 

Suomen Voimisteluliitto, 2022. Turvallisesti voimistelussa, saatavilla https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-
8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_24958fb88a5249478b9469ee26dd9b6c.pdf 
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