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EPÄASIALLISEEN KÄYTÖKSEEN PUUTTUMISEN MALLI 
 
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) 
 
Epäasiallinen kohtelu 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 tai 
Voimisteluliitolle. (Suomen Voimisteluliitto, 2021) 
 
Suomen Voimisteluliitto ja Pyrkivä Gymnastics eivät hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua toiminnassaan tai omissa tapahtumissaan. 
 

Ongelmanratkaisupolku 
 
Pyrkivä Gymnasticsin toiminnassa ilmenevään epäasialliseen käytökseen puututaan seuraavan ongelmanratkaisupolun mukaan. Muita seuran toiminnassa esiin 
tulevia ongelmatapauksia on sovittu ratkaistavaksi “Muut ongelmatilanteet, joihin ei liity epäasiallista käytöstä” -taulukon mukaisesti. 
 
Seuran vastuuhenkilö koskien epäasialliseen käytökseen puuttumista:  
Tanja Salo, sähköposti: salo.tanja@hotmail.com  
 
Muut yhteystiedot löydät www.pyrkivagymnastics.fi/yhteystiedot/  
 



   
 

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

Y-tunnus 2794021-1, kotipaikka Turku 

  

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen 
 

 Ensisijainen 
ratkaisumalli 

Mikäli asia ei ratkea 
asianomaisten 
välisellä keskustelulla. 

Mikäli tilanne pitkittyy Mikäli tilanne ei ratkea 

Voimistelijoiden väliset 
tilanteet 

Tilanne pyritään 
ratkaisemaan suoraan 
asianomaisten 
henkilöiden kanssa. 

Asia sovitellaan 
valmentajan johdolla/ 
avustuksella.  

Asia viedään vastuuhenkilölle, 
joka käsittelee asian 
asianomaisen kanssa. 
Vanhempia tiedotetaan 
tapahtuneesta, ja heidät 
otetaan mukaan käsittelyyn.  

Hallitus otetaan mukaan sovitteluun. 
 
Voimisteluliitosta saatavilla apua 
sovitteluun. Tarvittaessa ulkopuolinen 
sovitteluapu (esim. Et ole yksin). 
 

Voimistelijan/ perheen 
ja seuratoimijan/ seuran 
väliset tilanteet 

Tilanne pyritään 
ratkaisemaan suoraan 
asianomaisten 
henkilöiden kanssa. 

Vastuuhenkilö tai muu 
seuran nimetty henkilö 
auttaa sovittelussa. 

Asia viedään vastuuhenkilön 
kautta hallitukselle, ja hallitus 
auttaa sovittelussa. 

Voimisteluliitosta saatavilla apua 
sovitteluun. Tarvittaessa muu 
ulkopuolinen sovitteluapu. 

Seuran 
toimihenkilöiden väliset 
tilanteet / 
Seuran toimihenkilön ja 
seuran väliset tilanteet 

Tilanne pyritään 
ratkaisemaan suoraan 
asianomaisten 
henkilöiden kanssa. 

Valmennuspäällikkö (tai 
vastuuhenkilö) auttaa 
sovittelussa. 

Asia viedään 
valmennuspäällikön (tai 
vastuuhenkilön) kautta 
hallitukselle, ja hallitus auttaa 
sovittelussa. 

Voimisteluliitosta saatavilla apua 
sovitteluun. Tarvittaessa muu 
ulkopuolinen sovitteluapu (esim. 
työsuojeluvaltuutettu, ammattiliittojen 
lakiapu) 

Eri seurojen 
toimihenkilöiden väliset 
tilanteet 

Tilanne pyritään 
ratkaisemaan suoraan 
asianomaisten 
henkilöiden kanssa. 

Valmennuspäällikkö (tai 
vastuuhenkilö) auttaa 
sovittelussa. 

Sovittelija/ seuran hallitus ottaa 
yhteyttä toiseen seuraan, ja 
seurat toimivat yhdessä 
sovittelijoina. 

Voimisteluliitosta saatavilla apua 
sovitteluun. Tarvittaessa muu 
ulkopuolinen sovitteluapu. 

Seksuaalinen häirintä, 
pahoinpitely, muu 
rikollinen toiminta 

Lastensuojelu tai 
poliisi 
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Muut ongelmatilanteet, joihin ei liity epäasiallista käytöstä 
 

 Ensisijainen ratkaisumalli Mikäli tilanne pitkittyy tai ei ratkea Mikäli tilanne ei ratkea 

Voimistelijaa/ huoltajia koskevat 
ongelmat 

Voimistelijoita koskevat ongelmat 
ratkaistaan keskustelemalla 
voimistelijan valmentajan, 
voimistelijan ja/tai hänen huoltajansa 
kanssa. 

Otetaan yhteys joukkueenjohtajaan 
ja pyritään ratkaisemaan ongelma 
hänen johdollaan. 

Ongelma siirretään hallituksen 
ratkaistavaksi. 
 

Valmentajia koskevat ongelmat Yksittäistä valmentajaa koskevat 
ongelmat viedään 
valmennuslinjakoordinaattorin tai 
valmennuspäällikön ratkaistavaksi. 

Ellei ongelma ratkea 
valmennuspäällikön johdolla, niin 
ongelma siirretään hallituksen 
ratkaistavaksi. 

 

Hallituksen jäseniä koskevat 
ongelmat 

Yksittäistä hallituksen jäsentä 
koskevat ongelmat viedään 
hallituksen puheenjohtajan 
ratkaistavaksi. Hallituksen 
puheenjohtajaa koskevat ongelmat 
siirretään ulkopuolisen sovittelijan 
ratkaistavaksi. 

Ellei ongelma ratkea hallituksen 
puheenjohtajan johdolla, siirretään 
ongelma ulkopuolisen sovittelijan 
ratkaistavaksi. 

 

Vapaaehtoisia koskevat ongelmat Vapaaehtoisia koskevat ongelmat 
pyritään ratkaisemaan paikan päällä. 
 

Tapahtuman vastuuhenkilö ottaa 
yhteyden hallituksen 
puheenjohtajaan ja ongelma pyritään 
ratkaisemaan hänen johdollaan. 

Ongelma siirretään hallituksen 
ratkaistavaksi. 
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Taloudelliset ongelmat 
 
Voimistelijan perheen maksukykyä koskevissa ongelmissa ollaan yhteydessä Pyrkivä Gymnasticsin seurakoordinaattoriin. Pyrimme tukemaan taloudellisissa 
ongelmissa olevia, ja sopimaan yksilöllisestä osamaksusuunnitelmasta. 
 
Erikoistapaukset 
 
Mikäli ratkaisua ei löydy yllä mainitulla tavalla, voidaan ulkopuolista apua hakea: 
 
Suomen Voimisteluliitto - Turvallisesti voimistelussa https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-
8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_24958fb88a5249478b9469ee26dd9b6c.pdf  
 
Suomen Voimisteluliitto - Kilpailu- ja kurinpitosäännöt https://www.voimistelu.fi/voimisteluliitto/saannot/  
 
Väestöliitto http://www.etoleyksin.fi/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä ongelmien ratkaisumalli saatetaan seuran toimijoiden tietoon seuran nettisivuilla 
www.pyrkivagymnastics.fi 
 
Epäasialliseen käytökseen puuttumisen ohjeet pohjautuvat Suomen voimisteluliiton materiaaliin:  
Suomen Voimisteluliitto, 2022. Turvallisesti voimistelussa, saatavilla https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-
8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_24958fb88a5249478b9469ee26dd9b6c.pdf 
 
Päivitetty 10.11.2022 


