TOIVALAN URHEILIJAT RY

LASTEN TURVALLISUUTTA EDISTÄVÄ TOIMINTAOHJE
TOU:SSA ON LASTEN TURVALLISTA PELATA
Toivalan Urheilijat ry haluaa taata harrastajien turvallisuuden ja koskemattomuuden
harrastustoiminnassa. Samat rajoitukset koskevat kaikkia harrastajien parissa
vapaaehtoisena työskenteleviä aikuisia kuten valmentajia, huoltajia ja
joukkueenjohtajia ja lisäksi myös harrastajien keskinäistä tai esimerkiksi vanhempien
kanssa tapahtuvaa toimintaa. Jokaisen aikuisen kuuluu myös puuttua tilanteeseen
sopimatonta käytöstä havaitessaan. Avoimuus ja epäkohtien valvonta ja ennakointi
ovat jokaisen seuraan kuuluvan etuja.
Tavoitteena on:
- luoda jokaiselle positiivinen ja turvallinen harrastusympäristö
- turvata jokaisen seuraan kuuluvan henkilökohtainen koskemattomuus
- tukea lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä ja edistää hyvinvointia
- suojella harrastajia henkiseltä, fyysiseltä ja seksuaaliselta väkivallalta
- lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta omista oikeuksistaan
Henkilökohtaista koskemattomuutta rikkovaa ja turvallista harrastamista häiritsevää
toimintaa on esimerkiksi:
- nimittely
- seksuaalisesti vihjailevat eleet, ilmeet tai vitsit
- seksuaalissävytteinen koskettelu (esimerkiksi nipistely, silittely, suutelu tms.)
- seksuaaliseen toimintaan pakottaminen
- harrastustoimintaan kuulumattomat yhteydenotot esimerkiksi puhelimitse,
kirjeitse tai somessa
- yksityiselämään, fyysisiin ominaisuuksiin tai pukeutumiseen liittyvät kyselyt ja
huomautukset
Tärkeintä on häirinnän kohteeksi joutuneen oma kokemus toiminnasta!
TOIMIHENKILÖIDEN RIKOSTAUSTAOTTEEN ESITTÄMINEN TOU:SSA LASTEN
KANSSA TOIMIVILTA HENKILÖILTÄ
Lainsäädäntö velvoittaa Suomessa selvittämään lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan
- työ-ja virkasuhteisten osalta aina (504/2002) ja
- vapaaehtoisten osalta (148/2014) niiltä osin kuin toiminnan järjestäjätaho
katsoo sen aiheelliseksi
Ongelmien ennaltaehkäisemiseksi jokainen Toivalan Urheilijoissa lasten ja nuorten
joukkueessa toimiva valmentaja, joukkueeseen nimetty huoltaja ja joukkueenjohtaja

toimittavat seuran sihteerille nähtäväksi rikostaustaotteen. Haettaessa henkilöitä
näihin tehtäviin, seuran on ilmoitettava, että rikosrekisteriote tullaan tarkistamaan.
- Rikostaustaotteeseen tulee ainoastaan ne rikosrekisteriin sisältyvät
tiedot, joilla on arvioitu olevan erityistä merkitystä, kun henkilö
työskentelee lasten kanssa.
- seura maksaa rikostaustaotteen (hinta vuonna 2021, 12 euroa)
- seuralle esitettävä rikostaustaote ei saa olla yli 6 kuukautta vanha
- seuran sihteeri tarkistaa rikostaustaotteen
- rikostaustaotteen tietoja ei kerätä tai tallenneta mihinkään seurassa.
Seura saa kirjata rekisteriinsä henkilön nimen kohdalle ainoastaan
otteen päivämäärän ja sen esittämispäivämäärän. Puheenjohtaja on
vaitiolovelvollinen otteen sisällöstä.
- uusi rikosrekisteriote pyydetään harkinnan mukaan esittämään
uudelleen tarvittaessa.
- joka vuoden tammikuussa tarkistetaan, että kaikilla toiminnassa
mukana olevat ovat esittäneet rikosrekisteriotteen
- Mikäli rikosrekisteriotteessa näkyy rikostuomio, henkilö ei voi toimia
seurassa vapaaehtoisena/ työsuhteessa
Työ- ja virkasuhteisten osalta:
- jokaisen toimijan täytyy henkilökohtaisesti tilata
“rikosrekisteriotehakemus lasten kanssa työskentelevälle” sähköisesti
osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rik
ostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html
Vapaaehtoistoimijoiden osalta:
- vapaaehtoinen ei voi tilata rikosrekisteriotetta yksityishenkilönä. Seuran
tulee tilata rikosrekisteriote vapaaehtoisen puolesta.
- seuran sihteeri pyytää vapaaehtoistoimijalta valtakirjan rikostaustan
selvittämiseksi. Seura täyttää rikosrekisteriotehakemuksen
sähköisessä asiointipalvelussa: “rikosrekisteriotehakemus lasten
kanssa toimivalle vapaaehtoiselle”
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rik
ostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html
- seuran vastuuhenkilö tarkistaa rikosrekisteriotteen ja luovuttaa otteen
henkilölle, jota ote koskee
TOIMINTAOHJEEN LÄPIKÄYMINEN
Turvallisuuteen liittyvät tavoitteet ja toimet käydään läpi pelaajien vanhempien
kanssa ja myös ikätasoisesti pelaajien kanssa. Haettaessa toimihenkilöitä seuran
tehtäviin, ilmoitetaan, että rikosrekisteriote tullaan tarkistamaan.
Suunnitelma on nähtävissä jatkuvasti seuran verkkosivuilla ja sitä päivitetään
ajankohtaiseksi tarpeen mukaan.

KOKOONTUMISSA PAIKALLA AINA KAKSI AIKUISTA
Kaikkien osapuolien turvallisuuden takaamiseksi seura suosittaa, että lasten ja
nuorten harrasteryhmien kokoontumisissa on aina paikalla kaksi aikuista.
Toinen aikuinen voi olla joku pelaajien huoltajista. Tämä on tärkeää myös
mahdollisten loukkaantumistapausten vuoksi.
TOIMINTA, JOS HERÄÄ EPÄILY HÄIRINNÄSTÄ
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Jos seuran jäsen tuntee kokeneensa väärää kohtelua tai näkee tai kuulee
väärään kohteluun viittaavasta toiminnasta, tulee siitä ilmoittaa seuran
puheenjohtajalle. Velvollisuus ilmoittaa koskee niin seuran toimihenkilöitä,
pelaajia kuin vanhempiakin. Myös asianomaiselle väärää kohtelua
tuottaneelle henkilölle tulee sanoa asiasta heti, jos kokee tulleensa väärin
kohdelluksi.
Tapaukset saatetaan välittömästi seuran puheenjohtajan tietoon ja käsitellään
seuran hallituksen toimesta.
Jos kyseessä on rikokseen viittaava toiminta, ilmoitetaan välittömästi poliisille
ja alaikäisen ollessa uhri myös lastensuojeluun. Myös vanhemmille on
ilmoitettava.
Jos kyseessä on epäily, seuran toimesta ilmoitetaan tilanteesta vanhemmille
ja kuullaan kaikkia osapuolia.
Jos turvallisuus sitä vaatii, keskeytetään osapuolien yhteinen toiminta
harrastuksen parissa asian selvittämisen ajaksi.
Tilanteen selvittämisessä hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä; tukea
selvitystyöhön voidaan hakea esimerkiksi kunnan perheneuvolasta,
terveydenhuollosta, poliisilta tai kriisikeskuksesta.
Viestitään tilanteesta ja sen etenemisestä selvästi ja totuudenmukaisesti
kaikkien osapuolien kesken.
Kaikkien osapuolten yksityisyyden suojaa kunnioitetaan seuran sisäisessä
selvitystyössä ja myös yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa.
Toimitaan lapsen ja nuoren edun mukaisesti. Lasten ja nuorten turvallisuus on
tärkeintä. Huolehditaan, että mahdollinen häirintä tai hyväksikäyttö eivät jatku.
Mikäli aikuisen käyttäytyminen alkaa liukua väärään suuntaan, se otetaan
puheeksi välittömästi.
Seurassa pyritään tekemään vuosittain nimetön ilmapiirikysely
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