
JUNIORI STPS

REILUPELI
Toimintaohje epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseen.

1.1.2023



Juniori STPS 

Me Juniori-STPS:ssä kunnioitamme kaikkien ihmisten yksilöllisyyttä ja erilaisuutta. Edellytämme kaikilta 
toiminnassamme mukana olevilta henkilöiltä seuran arvojen mukaista toimintaa sekä niin urheilun-, kun
jalkapallon eettisten sääntöjen noudattamista. 

Seuran arvot:

 Kasvatustyö: Yksilön henkinen kasvu, sosiaalisuuteen kasvaminen, urheilullisen elämäntavan 
omaksuminen sekä reilun pelin sääntöjen noudattaminen pelissä ja pelin ulkopuolella.

 Suvaitsevaisuus: Seura tarjoaa kaikille mahdollisuuden harrastaa ja tulla mukaan 
toimintaan taustoista riippumatta.

 Kunnioittaminen: Toisten kunnioittaminen on läsnä toiminnassamme joka päivä. Ihmisten, pelin, 
ympäristön kunnioittaminen on oltava mukana kaikessa toiminnassamme.

 Urheilullisuus: Urheilullisuus terveellä tavalla vie yksilöä eteenpäin. Motivaatio, sitoutuminen ja 
tavoitteet kehittävät lapsen- ja nuoren henkistä kasvua sekä fyysisiä ominaisuuksia.

 Turvallisuus: Seurassa kaikilla tulee olla turvallista harrastaa.
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REILU PELI – kentällä ja kentän ulkopuolella

Seurassamme on syrjimiselle, häirinnälle ja kiusaamiselle nollatoleranssi. 

Edistämme tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, 
toimintakyvyn, kielen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. 

Päätöksenteossa ja toiminnassa otamme huomioon sukupuolinäkökulman ja tasa-arvon. 

Mitä tarkoittaa nollatoleranssi? Ennaltaehkäisemme syrjintää, häirintää ja kiusaamista rohkaisemalla 
avoimeen ja kunnioittavaan ilmapiiriin. Seuramme käytössä on selkeä malli mahdollisten tapausten esille 
nostamiseen ja eteenpäin ilmoittamiseen. 

Kaikilla seuran työntekijöillä ja toimihenkilöillä on velvollisuus ottaa kaikki tapaukset vakavasti ja puuttua 
niihin toimintamallin mukaisesti. 
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Syrjintä:
tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Ketään ei saa syrjiä iän, 
sukupuolen, alkuperän, toimintakyvyn, kielen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Seksuaalinen häirintä 
tarkoittaa henkilön fyysisen tai henkisen koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista. Se on ei-toivottua
seksuaalista verbaalista tai fyysistä käytöstä, joka tapahtuu vastoin toisen osapuolen tahtoa. 

Epäasiallinen kohtelu ja käytös:
On häirintää, kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä. Epäasialliseksi käytökseksi voidaan katsoa kaikki ilkeämielinen 
toiminta, jolla loukataan toisia.

Seksuaalista ahdistelua
on rikoslain mukaan esimerkiksi fyysinen koskettelu intiimialueelle, joka vastoin toisen ihmisen tahtoa toteutuessaan on rikos. 
Ahdistelua tai vähintään epäasiallista käytöstä ovat esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, vartaloa, 
pukeutumista tai intiimiä yksityiselämää koskevat huomautukset ja kysymykset, seksuaaliset puheet, kaksimieliset vitsit, 
homottelu tai huorittelu, seksuaalisesti värittyneet viestit. 

Häirintä 
tarkoittaa henkilön tai ihmisryhmän arvon tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista, jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, 
halventava, hyökkäävä tai nöyryyttävä ilmapiiri. Arkikielessä häirintä mielletään myös yleisesti kiusaamiseksi ja epäasialliseksi 
kohteluksi. 
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Mikäli koet tai havaitset Juniori STPSo:n toiminnassa epäasiallista toimintaa, toimi näin:

1. Kerro välittömästi asiasta omalle valmentajalle tai joukkueenjohtajalle. Kerro tapahtunut 
myös kotona vanhemmillesi tai huoltajillesi. 

2. Kirjaa mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen paperille, mitä on tapahtunut. Näin asiat 
eivät unohdu ja niiden jatkoselvittely on helpompaa.

Miten toimin epäasiallisen toiminnan tilanteissa.

ET OLE YKSIN tukipalvelu tarjoaa tukea ja apua. Mikäli koet tarvetta saada tukea ja 
apua ulkopuoliselta taholta tai jutella anonyymisti, tutustu ET OLE YKSIN - palveluun.
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➢ Asiaa selvittävän henkilön tulee olla valmentaja tai joukkueenjohtaja 

➢ Kuunnellaan asianosaisia, eli kiusattua ja kiusaajaa. Vältetään tässä vaiheessa ottamasta kantaa tilanteeseen, 
vaan kuunnellaan molempia osapuolia vähättelemättä ja tuomitsematta.

➢ Tehdään arvio: Mikäli asia on lievä, esim. härnääminen, ivaaminen, lällättely, sovimme tilanteen heti 
paikanpäällä osapuolten kesken, kerromme miten jatkossa tulee käyttäytyä ja sovimme tilanteen.

➢ Mikäli epäasiallinen toiminta täyttää kiusaamisen, häirinnän tai vakavamman epäasiallisen käyttäytymisen  
tunnuspiirteet, ollaan yhteydessä vanhempiin ja järjestetään osapuolten ja heidän vanhempien/huoltajien 
kesken sovittelupalaveri tai sovitaan kuinka asia sovitellaan. 

➢ Dokumentoidaan kaikki tilanteet jotka joudutaan sovittelemaan. 

➢ Kaikissa vakavimmissa epäasiallisen toiminnan tilanteissa, olkaa välittömästi yhteydessä seuran    
valmennuspäällikköön, joka konsultoi asiasta seuran johtokuntaa.

➢ Kaikki vakavammat epäasiallisen käytöksen tilanteet menevät Seuran johtokunnan käsittelyyn, joka päättää 
seuraamuksista ja jatkotoimista.

➢ Mikäli on syytä epäillä rikosta, pyydetään asianomaista tekemään rikosilmoitus. Voidaan myös kysyä toiminta 
ohjeita viranomaiselta, eli poliisilta. Näistä tapauksista pitää aina tehdä ilmoitus / raportointi seuran 
johtokunnalle.

JOUKKUEIDEN toimintaprosessi epäasiallisen kohtelun tilanteissa:
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SEURAN toimintaprosessi epäasiallisen kohtelun tilanteissa:

➢ Kuuntelemme asianosaisia, eli kiusattua ja kiusaajaa. Emme ota kantaa puoleen eikä toiseen, vaan 
kuuntelemme vähättelemättä ja tuomitsematta osapuolia. Kuulemisten jälkeen kerromme aloittavamme 
asian selvittelyn. 

➢ Pyydämme kirjallisen selvennyksen molemmilta osapuolilta.

➢ Kutsumme osapuolet sovitteluun tai ehdotamme muuten sopimista. Sovittelussa Juniori STPS on mukana 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja valmennuspäällikkö tai johtokunnan nimeämät henkilöt.

➢ Kaikissa tapauksissa asiasta tehdään johtokunnan ilmoitus. Johtokunta, puheenjohtajan johdolla päättää 
tilanteen vakavuuden mukaan, meneekö tilanne johtokunnan käsittelyyn ja kurinpitoon.

➢ Epäasiallisen käyttäytymisen kurinpidolliset toimet ovat: Huomautus – varoitus – määräaikainen 
erottaminen – seurasta pysyvästi erottaminen.

➢ Kaikissa vakavissa tapauksissa selvitämme onko tapahtunut rikosta. Mikäli rikoksen mahdollisuus on 
olemassa:
➢ Pyydämme viranomaiselta toimintaohjeita.
➢ Kehotamme asianosaista tekemään rikosilmoituksen.
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Panostetaan ennaltaehkäisyyn

Tavoitteena on, että epäasiallisen käyttäytymisen ja toiminnan prosesseja ei jouduta JUNIORI STPS 
seurassa käyttämään, vaan kaikki toiminnassamme mukana olevat henkilöt toimivat toisia kunnioittavasti, 
niin kentällä kuin kentän ulkopuolella.

Joukkuetoiminta itsessään on luonteeltaan ennaltaehkäisevää toimintaa, jossa opitaan kasvatuksellisesti 
tärkeitä taitoja, jotka myös paljolti näkyvät seuran toiminnan arvoissa.

Joukkueissa koko toiminta tulee perustua erilaisuuden hyväksymiseen, toisten kunnioittamiseen ja yhdessä 
toimimiseen yhteisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Muut Seuran ennaltaehkäisevät toimet:

➢ Seuran toiminnan, tavoitteiden ja arvojen esittely jokaisessa joukkueessa, niin vanhemmille kuin 
lapsillekin.

➢ Joukkueen yhteiset kirjatut pelisäännöt ja toimintatavat.

➢ Yhteisöllisyyden parantaminen ja toisiin tutustuminen.

➢ Seuran työntekijöille ja toimihenkilöille sopimukset sekä rikostausta selvitys lasten ja nuorten kanssa 
toimimiseen.
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