
Seminaari 5.11.2019 Hyvinkäänsali

18.00 HyVoLi, joukkuevoimistelu esitys

18.10 Avaussanat Hyvinkään Kaupunki, liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila

18.15 Suomen urheilun eettinen keskus, Jouko Ikonen ja Nina Laakso

19.00 Elämäni sankarit ry, Toiminnanjohtaja Henrik Norrena

19.20 Hyvinkääläisten urheiluseurojen eettiset pelisäännöt, Petri Harainen, Ella Kaasinen

19.45 – Vapaa keskustelu



Hyvinkääläisten 
urheiluseurojen EETTISET 

PELISÄÄNNÖT
Hyvinkään Palloseura (HyPS), Hyvinkään Tahko, Sport Club Hyvinkää (SCH), 

Hyvinkään voimistelu ja liikunta (HyVoLi), Hyvinkään Seudun urheilijat (HSU), 
Hyvinkään Ringette ry ja Hyvinkään Jää-Ahmat ry, Cone Basket ry



TAUSTAA
Hyvinkään Palloseurassa paljastui vuoden vaihteessa epäilty seksuaalinen hyväksikäyttö

• Muiden Hyvinkääläisten seurojen tuki
• Yhdessä lähdimme pohtimaan, mitä voisimme asian eteen tehdä

• Kartoitettiin Hyvinkääläisten urheiluseurojen sekä Hyvinkään kaupungin kiinnostus yhteisiä pelisääntöjä 
kohtaan

• Kaikilta osapuolilta positiivinen reaktio

• Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 02/2019
• Päälinjat työlle ja teeseille

• Pienryhmätyöskentelynä teesien ja eri osa-alueiden valmistelu

• Lopullinen tuotos valmis 10/2019

• Seminaari ja julkaisu 11/2019





1. Tunnemme vastuumme seuratoimijoina ja työnantajina

• Seuran säännöt ja toimintaohjeet

o Seuramme säännöt ja toimintaohjeet ovat julkisesti näkyvillä seuramme nettisivulla

o Perehdytämme työntekijämme sekä vapaaehtoistoimijat seuramme sääntöihin ja 

toimintaohjeisiin

• Seura työnantajajana

o Toteutamme työlakia ja sen velvoitteita

• Seuran vapaaehtoistoimijat

o Teemme kirjalliset sopimukset kaikkien palkkioita saavien kanssa

o Muiden toimijoiden kanssa teemme tarvittavat kirjalliset/suulliset sopimukset





2. Toimintaamme ohjaa yhdessä sovitut pelisäännöt

• Seuralla on yhteiset pelisäännöt

o Yhteiset säännöt käydään läpi kauden vaihtuessa joukkueiden/ryhmien toimihenkilöiden kanssa

• Jokaisella joukkueella/ryhmällä on yhteiset pelisäännöt

o Hyväksytetään joukkueen/ryhmän vanhempainillassa

Säännöt ovat julkisesti nähtävissä joukkueen/ryhmän sivustolla





Rakennamme ja noudatamme yhdessä ”ReiluSeura”-periaatteita

• Jokainen harrastustoiminnassa mukana oleva ansaitsee turvallisen toimintaympäristön

o Pelaaja, valmentaja, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, huoltaja, pelaajan vanhempi

• Mitä on ”ReiluSeura”?

o Tuoda koulumaailman kiusaamista vastustava toimenpideohjelma ”KiVaKoulu” urheiluseuroihin

o Aloittaa toiminta seuroissa pienin askelin

❖ Toimintasäännöt jokaiselle 

❖ ”ReiluTiimi” 

→ Yhteyshenkilöt sekä joukkueessa että seurassa

❖ Puolivuosittaiset tai vuosittaiset kyselyt seuran jäsenille 





4. Tunnemme vastuumme sekä eettisesti että urheilullisesti
lasten ja nuorten seuratoiminnassa

• Näemme lajitaito-opetuksen lisäksi valmentajiemme ja ohjaajiemme pedagogisten taitojen tärkeyden
o Valmentajilla ja ohjaajilla iso vastuu lasten sosiaalisesta kehityksessä

• Päätoimistemme ja vapaaehtoistoimijoidemme rikostaustaselvitykset on tehty

• Seurallamme on turvallisuussuunnitelma
o Seurana rakennamme toimintaympäristömme turvallisuuden niin hyväksi kuin mahdollista

o Perehdytämme seuramme toimijat turvallisuussuunnitelmaan

• Meillä on selkeä toimintamallia puuttua epäkohtiin
o Kuka / Miten / Milloin

o Syy epäillä rikosta → yhteys poliisiin, asiaa ei yritetä selvittää omissa oloissa

• Sitoudumme seuramme sivuilla jakamaan tietoa ”Et ole yksin” –sivustosta tai muusta vastaavasta lajiliittojen suosittelemasta 
ennaltaehkäisevästä sivustosta





5. Toteutamme avointa ja viestintäsuunnitelman
mukaista tiedottamista

• Seurallamme on ajan tasalla oleva viestintäsuunnitelma
o Viestintäsuunnitelmassa on jaettu vastuut sekä kanavittain että tilanneittain

❖ Päivittäinen tiedottaminen

❖ Kriisitilanne

• Pyrimme kaikessa viestinnässä selkeään ja tilanne huomioon ottaen mahdollisimman avoimeen 
viestintään

• Seurassamme on nimetty henkilö, joka vastaa seuran tiedottamisesta

• Joukkueissa/ryhmissä on nimetty tiedottamisen vastuuhenkilö


