
Suunnitelma alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi 

Koovee ry 

Hyväksytty seuran johtokunnan kokouksessa 9.11.2022 

Koovee ry:n toiminnan kulmakivinä ovat avoimuus sekä turvallisuus. Tämän suunnitelman tarkoituksena on 

edistää ja varmistaa kaikkien toimintatapojen muodossa lasten ja nuorten turvallisuus sekä sen tunne 

seurassamme. Täten ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tekoja ja tapahtumia sekä huolehdimme 

alaikäisten koskemattomuudesta. Tästä suunnitelmasta tullaan tiedottamaan kaikki Koovee ry:n toimintaan 

osallistuvia henkilöitä sekä se julkaistaan koovee.fi -sivustolla. Koovee ry:n johtokunta on hyväksynyt 

toimintatavat ja valvoo, että niitä noudatetaan sovitulla tavalla.  

Koovee ry:n toimintatavat 

Koovee ry:n toimintaympäristö on päihteetön, väkivallaton ja turvallinen. Haluamme ennaltaehkäistä 

kaikessa toiminnassamme kaiken mahdollisen alaikäisiin kohdistuvan häirinnän, syrjinnän ja/tai 

hyväksikäytön.  

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan:  

- perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 

- henkilökohtaisen koskemattomuuden kunnioittamista 

- turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvoinnin tukemista 

- suojelua seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, päihteiltä ja muilta turvallista kasvua 

uhkaavilta tekijöiltä 

- lakien noudattamista 

Tavoitteenamme ja tarkoituksenamme on edistää suojaavan toimintakulttuurin syntymistä, tukea 

turvallista osallistumista toimintaan ja vahvistaa osallistujien tietoutta omista oikeuksistaan.  

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 

Koovee ry on tehnyt tämän suunnitelman alaikäisten turvallisuuden ja koskemattomuuden turvaamiseksi. 

Suunnitelma on hyväksytty Koovee ry:n johtokunnassa, joka myös valvoo sen toteutumista. Koovee ry:n 

johtokunta on delegoinut operatiivisen valvonnan Koovee ry:n lajijaostojen johtokunnille siten, että 

lajijaostojen johtokunnan toimivat tiiviissä ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä tämän suunnitelman 

toimeenpanon, valvonnan ja raportoinnin osalta. Tätä suunnitelmaa päivitetään vuosittain viimeistään 

Koovee ry:n joulukuun varsinaisessa kokouksessa.  

Yhdistyksemme vastuuhenkilörooli alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä on delegoitu 

seuraavasti:  

- Ensisijaisesti alaikäisten turvallisuutta koskevat kysymykset ja asiat raportoidaan lajijaostojen 

johtokuntien puheenjohtajille, jotka raportoivat näistä aina myös Koovee ry:n toiminnanjohtajalle 

- Koovee ry:n toiminnanjohtaja raportoi alaikäisten turvallisuutta koskevat kysymykset ja asiat 

Koovee ry:n puheenjohtajalle sekä Koovee ry:n johtokunnan jäsenille  

Toteutamme ja edistämme Koovee ry:n toiminnassa avointa ja toista kunnioittavaa ilmapiiriä. Edistämme 

mm. tämän suunnitelma saavutettavuutta ja tavoittavuutta jatkuvasti toiminnassamme. Tämä näkyy mm. 

siinä, että tiedottaminen huoltajille alaikäisten turvallisuutta koskevista kysymyksistä on osa muuta seuran 

tiedottamista.  



Koovee ry:n työntekijöille, valmentajille ja vapaaehtoisille (joukkueenjohtajat, huoltajat ja vapaaehtoisena 

toimivat valmentajat) tehdään rikosrekisteriotteen tarkistus.  

Koovee ry:n toimintatavat, mikäli toiminnassa ilmenee epäilyä alaikäisen turvallisuuden ja/tai 

koskemattomuuden häirinnästä 

- kaikki valitukset ja epäilykset tarkistetaan huolellisesti 

- kaikissa tapauksissa kuullaan valituksen ja/tai epäilyksen osapuolia sekä heidän huoltajiaan 

- rikosepäilyihin puutumme välittömästi tehden niissä aina myös viranomais- ja lajiliittoyhteistyötä. 

Varmistamme omalta osaltamme sen, että kaikkia valituksen/epäilyksen osapuolia kuullaan 

huoltajien kera ja, että Koovee ry:n puolesta viranomais- ja lajiliittoyhteistyö on mahdollisimman 

sujuvaa lakeja noudattaen 

- Huolehdimme ja vastaamme omalta osaltamme siitä, ettei mahdollinen häirintä tai muu 

epäasiallinen käyttäytyminen jatku. Siirrämme epäilyksen/valituksen kohteena olevan seuran 

toimihenkilön sivuun, tai muihin tehtäviin, selvityksien ajaksi. Mikäli kyseessä on vakava valitus tai 

epäily, niin mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan heti.  

- Pyydämme tarvittaessa matalalla kynnyksellä keskustelu- ja sovitteluapua neuvoa antavalta 

vaitiolovelvolliselta asiantuntijalta 

- Viestintämme on selkeää ja totuudenmukaista. Huolehdimme, että kaikki osapuolet tietävät, miten 

valituksen tai epäilyn käsittely etenee yhdistyksessämme. Huolehdimme henkilöiden 

oikeusturvasta ulkoisessa viestinnässä.  

Koovee ry:n toimintatavat turvallisen harrastusympäristön varmistamiseksi - Ohjeet työntekijöille ja 

vapaaehtoistoimijoille  

Alaikäisten turvallisen harrastusympäristön rakentaminen ja turvaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Koovee ry ja sen alaisen lajijaostot ovat sitoutuneet noudattamaan Olympiakomitean 

vastuullisuusohjelmaa sekä lajijaostojen omien lajiliittojen linjauksia turvallisen toimintaympäristön 

varmistamiseksi. Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten koskemattomuudesta ja 

ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tekoja. Selvitämme välittömästi toiminnassa 

mahdollisesti ilmenevät epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista 

tapahtumista ja teoista.  

Koovee ry:llä on käytössään toimintatapoja, jotka ennaltaehkäisevät häirintää ja kiusaamista mahdollistaen 

nopean ja ennakoiva puuttumisen mallit em. tilanteisiin:  

• Jokaisen päätoimisen työntekijän tulee esittää rikostaustaote tullessaan töihin Koovee ry:hyn. 

Rikostaustaotteen näyttäminen on edellytys sille, että henkilö voi toimia tehtävässään ja hänelle 

voidaan maksaa palkkaa. Seuran työntekijä sitoutuu noudattamaan Koovee ry:n toimintatapoja ja -

sääntöjä työskennellessään seurassa 

• Koovee ry:n vapaaehtoistoimijoiden (joukkueenjohtajat, valmentajat, huoltajat) tulee allekirjoittaa 

suostumus, jotta seura voi pyytää henkilön rikostaustaotteen. Ote pyydetään viiden vuoden välein 

tai tarvittaessa. Suostumus toimitetaan Koovee ry:n toimistolle, josta sen myös tarvittaessa saa 

tulostettua allekirjoitusta varten.  

• Työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden koulutuksissa käydään läpi seuran toimintatavat, -

säännöt ja -periaatteet lajijaostokohtaisesti  

• Koovee ry:ssä harrastavilta alaikäisiltä kysytään kausittain palautekyselyissä, ovatko he kokeneet 

kiusaamista tai häirintää tai tietävätkö he jonkun muun kokeneen.  

• Koovee ry:ssä harrastaville alaikäisille sekä heidän perheilleen tiedotetaan vastuullisen 

seuratoiminnan periaatteista sekä kerrotaan yhteystiedot ja toimintatavat mahdollisissa häirintä- 

tai kiusaamistapauksissa 



Toimintaohjeet työntekijöille ja vapaaehtoistoimijoille  

1. Viestintä  

Viestejä lähetetään pääsääntöisesti koko joukkueelle/ryhmälle. Henkilökohtaisia viestejä yksittäiselle 

harrastajalle voi laittaa tiedotusluonteisissa asioissa, jotka liittyvät selkeästi harrastukseen ja 

lajitapahtumiin. Viestien on hyvä olla lyhyitä ja selkeitä. Henkilökohtaisen viestittelyn ei tule missään 

olosuhteissa olla intensiivistä tai toistuvaa eikä viestien sisällön tule koskea muita kuin harrastukseen 

liittyviä asioita.  

Koovee ry suosittelee, että valmentajat ja muut seuran toiminnassa mukana olevat aikuiset eivät pidä 

yhteyttä pelaajiin sosiaalisen median kanavien kautta. Lapsiurheiluvaiheen harrastajien osalta viestittely 

tapahtuu pääsääntöisesti huoltajien kautta. Mikäli valmentajalla on tarve lähettää viestejä 

lapsiurheiluvaiheen pelaajalle suoraan, tulee tästä informoida huoltajia etukäteen.  

Työntekijöiden ja vapaaehtoisten tulee välttää viestien lähettämistä klo 21:00- 07:00 välisenä aikana. 

Kaiken viestinnän tulee olla mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää.  

2. Alaikäisten kehityskeskustelut  

Alaikäisten kehityskeskustelut sovitaan lapsen ja/tai hänen huoltajansa kanssa. Mikäli asia sovitaan suoraan 

alaikäisen kanssa, niin huoltajalle on ilmoitettava sovittu aika ja paikka. Alaikäisen harrastajan vanhemmalle 

on aina taattava läsnäolomahdollisuus keskustelussa. Keskustelut tulee pitää niin, että samoissa tiloissa, 

esim. viereisessä huoneessa, on muitakin henkilöitä. Huoneen ovi on hyvä pitää auki. Keskusteluja ei pidetä 

ilman huoltajan läsnäoloa toimihenkilön kotona tai majoitushuoneessa. Lajireissuilla käytävissä 

keskusteluissa tulee siis myös huomioida huoltajan läsnäolomahdollisuus.  

3. Peli-, kisa- ja harjoitustapahtumat  

Pukukopissa olevien alaikäisten yksityisyys on turvattava, eikä pukukoppiin tule aikuisten mennä 

koputtamatta ja kysymättä. Pukukoppi on tarkoitettu vain pelaajille, huoltajille, valmentajille ja muille 

toimihenkilöille, ei vanhemmille. Vaatteiden vaihdon sekä harrastajien peseytymisen yhteydessä 

pukukopissa saa olla vain tarpeen vaatiessa samaa sukupuolta lasten kanssa olevat toimihenkilöt. Peli-, 

kisa- ja harjoitustapahtumissa kahden kesken harrastajan kanssa voivat toimia vain sellaiset henkilöt, joiden 

rikostausta on selvitetty seuran toimesta. 

4. Majoitus turnauksien ja peli- tai kisareissujen yhteydessä sekä matkustaminen  

Alaikäisten majoitustiloissa yöpyvien henkilöiden tulee olla samaa sukupuolta lasten kanssa. Valvojina voi 

toimia myös toisen sukupuolen henkilöitä, mutta he eivät voi majoittua samassa tilassa tai huoneessa 

alaikäisten kanssa. Työntekijän tai vapaaehtoistoimijan ei tule matkustaa kahden kesken muun kuin oman 

lapsensa kanssa.  

5. Epäasiallisesta toiminnasta informoiminen  

Koovee ry:ssä työskentelevän tai vapaaehtoisena toimivan henkilön tulee informoida seuraa, mikäli 

havaitsee epäasiallista toimintaa, kuten häirintää tai kiusaamista. 

Yhteystiedot häirintä- ja kiusaamistapauksissa:  

- Koovee ry:n lajijaostojen puheenjohtajien yhteystiedot löydät jokaisen lajijaoston omalta Internet-

sivulta tai 

- toiminnanjohtaja Juuso Laamanen, juuso.laamanen@koovee.fi, 0447748861 

Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoittajan niin halutessaan anonyyminä.  

mailto:juuso.laamanen@koovee.fi

