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 1.  Vastuullinen urheiluseura 

 Suomen lentopalloliitto on sitoutunut Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan, joka pitää sisällään 
 seuraavat osa-alueet: 

 ●  Hyvä hallinto 
 ●  Turvallinen toimintaympäristö 
 ●  Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
 ●  Ympäristö ja ilmasto 
 ●  Antidoping 
 ●  Reilu peli- urheiluyhteisön eettiset periaatteet 
 ●  YK:n kestävän kehityksen periaatteet. 

 Lisätietoa lentopalloliiton osalta:  https://www.lentopallo.fi/vastuullisuus/  . 

 Me yhtenä lentopalloliiton jäsenseuroista, sitoudumme omalta osaltamme myös näihin 
 tavoitteisiin. 

 2.  Seuran tavoitteet vastuullisuuden osalta 

 Seuran ensisijaisena tavoitteena on, että pelaajille mahdollistetaan  turvallinen 
 toimintaympäristö  ilman häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä. 

 Seurassa jokainen henkilö kohdataan yksilönä ja jokaista kohdellaan tasavertaisesti aina 
 pelaajista toimihenkilöihin ja talkoolaisista hallituksen jäseniin. 

 Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua seuran toimintaan. 

 Seuran urheilijat sekä toimihenkilöt ovat tietoisia antidoping -säännöksistä ja omalla 
 käyttäytymisellään edistävät urheilua “puhtaasti”. 

 Seuran säännöistä tulee aina löytyä erikseen kohta, joka mahdollistaa sääntöjen vastaisesti 
 toimineen jäsenen erottamisen seuran toiminnasta. Säännöissä otetaan kantaa niin 
 kiusaamiseen, antidopingiin kuin häirintäänkin. 

 Seura ylläpitää vastuullisuussuunnitelmaa ja tutustuttaa jokaisen seuran toiminnassa mukana 
 olevan henkilön sen periaatteisiin. Tärkeimpänä sen tavoitteet sekä toimintaohjeet sellaisessa 
 tilanteessa, jossa epäilys epäeettisestä tai muuten epäasiallisesta käytöksestä nousee. 

 3.  Toimenpiteet 

 Seura julkaisee vastuullisuussuunnitelmansa verkkosivuillaan. Dokumentti on julkinen ja sitä 
 tulee päivittää vähintään kerran vuodessa, aina ennen seuraavan kauden alkua. 

https://www.lentopallo.fi/vastuullisuus/


 3 

 Seura vaatii pelaajasopimusten yhteydessä liitteen muodossa pelaajan sitoutumisen 
 epäasiallisen käyttäytymisen ja antidopingin ennaltaehkäisyyn. 

 Seura vaatii toiminnassa mukana olevilta toimihenkilöiltä rikosrekisteriotteen. 

 Seuran säännöt huomioivat epäeettisen ja -asiallisen käytöksen rikkomukset ja oikeuttavat 
 jäsenen irtisanomiseen seuran toiminnasta (§9).  https://liiga.puijowolley.fi/seura/saannot/  . 

 Seuralla on toimintaohjeet epäasiallisen käytöksen varalle, joka mahdollistaa asiasta 
 ilmoittamisen matalalla kynnyksellä. Toimintaohjeet kommunikoidaan kaikille seuran toiminnassa 
 mukana oleville. 

 4.  Toimintaohjeet 

 Jos seurassa tulee ilmi tapaus epäasialliseen käytökseen liittyen, tuodaan asia nimetylle 
 hallituksen jäsenelle tietoon (vastuullisuusvastaava - löytyy hallituksen sivulta). 

 Vastuullisuusvastaava tuo tapauksen hallituksen tietoon, ilmoituksen tekijän määrittelemin 
 ehdoin. 

 Hallitus kuulee molempia tapauksen osapuolia ja tekee lopulta tulkinnan siitä, että miten asiassa 
 edetään. Tarpeen mukaan asia viedään lentopalloliiton tietoon ja jopa vakavimmassa 
 tapauksessa viranomaisen tietoon. Hallituksen tulee huomioida käsittelyissään ja 
 dokumentaatiossa yksilön tietosuoja. 

 Hal����s 

 Hallitus 
 27.2.2023 
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