
IF GNISTAN ry suunnitelma turvallisen 

harrastusympäristön varmistamiseksi 

alaikäisille lapsille

Lapsen turvallisuutta lisäävien 

toimintatapojen tarkoituksena on 

varmistaa ja edistää lasten turvallisuutta 

seurassamme. Toimintatapojemme 

avulla huolehdimme alaikäisten 

koskemattomuudesta ja ehkäisemme 

turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja 

tekoja.

IF Gnistan ry:ssä selvitetään välittömästi 

toiminnassa mahdollisesti ilmenevät 

epäilyt alaikäisen lapsen turvallisuutta ja 

koskemattomuutta vaarantaneista 

tapahtumista ja teoista.

Toimintatavat ovat kaikkien nähtävissä 

IF Gnistan ry:n kotisivuilla 

www.gnistan.fi ja niistä on tiedotettu 

vanhempia, valmentajia sekä 

vapaaehtoistoimijoita.

http://www.gnistan.fi/


IF Gnistan ry:n toimintatavat

IF Gnistan ry tarjoaa lapselle päihteettömän, 
väkivallattoman ja turvallisen ympäristön. Haluamme 
ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen lapseen 
kohdistuvan häirinnän, väkivallan, syrjinnän ja 
hyväksikäytön.

Toimintaohjeen tavoitteena on, että 
vapaaehtoistoiminnan järjestäjät sitoutuvat lasten 
turvallisuutta ja koskemattomuutta edistäviin 
toimintatapoihin. Turvallisuudella ja 
koskemattomuudella tarkoitetaan tässä sitä, että 

• lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat 

• lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta 
kunnioitetaan 

• lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia 
tuetaan 

• lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, 
väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta huumeiden 
käyttöön ja muilta lapsen turvallista kasvua 
uhkaavilta tekijöiltä. 



Toimintatapojemme avulla

• edistetään lasta suojaavan toimintakulttuurin 

syntymistä, 

• tuetaan alaikäisten turvallista osallistumista 

toimintaan sekä 

• vahvistetaan lasten tietoisuutta omista 

oikeuksistaan.

IF Gnistan ry:ssä pyritään aina ennaltaehkäisemällä

varmistamaan alaikäisten turvallisuus. Lisäksi 

ohjeistetaan seuratoimijoita tilanteisiin, joissa 

ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta 

häirintää, kiusaamista, väkivaltaa tai 

hyväksikäyttöä tapahtuu ja siihen joudutaan 

puuttumaan.



Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

IF Gnistan ry on tehnyt suunnitelman lapsen turvallisuuden ja 
koskemattomuuden turvaamiseksi. Suunnitelma on yhdistyksen 
hallituksen hyväksymä ja hallitus valvoo sen toteutumista. Suunnitelma 
tarkistetaan ja päivitetään vuosittain hallituksen kokouksessa tai 
tarvittaessa.

Yhdistyksemme vastuuhenkilönä alaikäisten turvallisuutta koskevissa 
kysymyksissä on toiminnanjohtaja Petri Haapimaa.

Yhdistyksessämme noudatetaan avointa ja toisia kunnioittavaa 
ilmapiiriä, jossa kaikista asioista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi 
varmistamme, että ohjeet ja käytännöt ovat kaikkien tiedossa ja 
helposti saatavilla, esimerkiksi seuran kotisivuilla.

Tiedotamme lasten ja nuorten huoltajille lasten turvallisuutta koskevista 
kysymyksistä osana muuta tiedottamista. Varmistamme, että lasten 
huoltajat tietävät keneen voivat olla yhteydessä, mikäli epäilyä 
väärinkäytöksistä ilmenee.

IF Gnistan ry:n seuratyöntekijöille ja valmentajille tehdään 
rikosrekisteriotteen tarkistus. Myös vapaaehtoisille ( joukkueenjohtajat, 
huoltajat ja vapaaehtoisena toimivat valmentajat) aloitetaan tekemään 
rikosrekisteriotteen tarkistukset alkuvuodesta 2023.



Toimintatavat, mikäli IF Gnistan ry:ssä ilmenee häirintää, 
väkivaltaa, kiusaamista tai hyväksikäyttöä                                     

tai epäilyä sellaisesta

• Vastuu asian hoitamisesta on aikuisilla, ei lapsilla tai nuorilla 

• Tarkistetaan huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt. Kaikkiin 
alaikäisten häirintää koskeviin valituksiin tai epäilyihin suhtaudutaan 
vakavasti ja ne tarkistetaan huolellisesti. Lähtökohtana on aina 
häirinnän kohteeksi joutuneen henkilön oma kokemus. 

• Valituksista tai epäilyistä kerrotaan viipymättä. Alaikäisen häirintää 
koskevista valituksista tai epäilyistä kuulevan aikuisen tulee aina 
viipymättä kertoa asiasta seuran toiminnanjohtajalle tai 
seurakoordinaattorille. Aikuinen ei saa kertoa asiasta muille 
osapuolille. Toiminnanjohtaja tai seurakoordinaattori on yhteydessä 
molempiin osapuoliin ja alaikäisen vanhempiin sekä muihin 
tarpeelliseksi katsomiinsa tahoihin asian selvittämiseksi. 

• Puututaan rikosepäilyihin välittömästi. Mikäli jollain seuran 
toiminnassa mukana olevalla henkilöllä on syytä epäillä, että kyseessä 
on rikos eli rikoslaissa mainittu teko, on otettava viipymättä yhteyttä 
poliisiin ja lastensuojeluviranomaiseen. Myös muu kuin rikoksen 
täyttävä lapsen turvallisuutta uhkaava teko käsitellään välittömästi. 
Tässä yhteydessä on myös välittömästi oltava yhteydessä seuran 
toiminnanjohtajaan tai seurakoordinaattoriin, joiden tehtävänä on 
ottaa seuran puolesta yhteyttä alaikäisen vanhempiin. Seuran 
toiminnantoimenjohtaja ja seurakoordinaattori avustavat poliisia sekä 
vastaavat kaikesta tarpeellisesta tiedottamisesta. 



• Hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Seura 
voi harkintansa mukaan ottaa yhteyttä myös 
ulkopuolisiin vaitiolovelvollisiin 
ammattiasiantuntijoihin avun ja/tai neuvojen 
saamiseksi. 

• Toimitaan lasten ja nuorten edun mukaisesti.
Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. 
Tilanteen selvittelyssä mukana olevien toimijoiden 
velvollisuutena on varmistaa, että epäasiallinen 
toiminta ei jatku. Mikäli aikuisen käyttäytyminen 
alkaa liukua väärään suuntaan, se otetaan puheeksi 
välittömästi. Myös mikäli nuoren käyttäytyminen 
aikuista kohtaan on epäasiallista, asiaan puututaan 
heti. Jos kyseessä on vakavampi epäily häirinnästä 
tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän 
välinen kanssakäyminen katkaistaan, kunnes asia 
on selvitetty. 

• Viestitään selvästi ja totuudenmukaisesti.
Varmistetaan, että kaikkia osapuolia kuullaan 
huolellisesti. Huolehditaan, että kaikki osapuolet 
tietävät, miten asian käsittely etenee. Huolehditaan 
kaikkien osapuolien oikeusturvasta asiasta 
mahdollisesti ulospäin viestittäessä.



Yhteystiedot häirintä- ja 

kiusaamistapauksissa:

• Toiminnanjohtaja Petri Haapimaa, 

petri.haapimaa@gnistan.fi, 0400637316

• Seurakoordinaattori Nina Lehtonen 

nina.lehtonen@gnistan.fi, 0503643954

Osoite palautekyselyyn, jonka kautta on 

mahdollista informoida kiusaamis- tai 

häirintätapauksista myös nimettömänä:

Ilmoitus seuran toiminnassa ilmenneeseen 

kiusaamiseen tai häirintään – IF Gnistan

https://gnistan.fi/ilmoitushk/

	Slide 1:  IF GNISTAN ry suunnitelma turvallisen harrastusympäristön varmistamiseksi alaikäisille lapsille
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7

