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TERVETULOA SEURAAMME

MEILLÄ SAAT KAVEREITA, 
KOET PETTYMYKSIÄ JA OPIT UUTTA



Tyypillinen case

• Tavoitteellinen valmennusryhmä, 10-17v ikäisiä lapsia / nuoria
• Viriävää ja laajenevaa keskustelua tasa-arvosta, hyvinvoinnista, kiusaamisesta, 

pakottamisesta, henkisestä painostamisesta, valmentajan ja muiden 
urheilijoiden käyttäytymisestä

• Julkisuus tai asian vieminen seuraaviin asteisiin (liitto, OK, SUEK, UOTLTK tmv) 
nousee esille

• Seuran johtoa lähestytään
• Mitä teet?



Kun rakkaus hiipuu?



Ensimmäiset toimet
• Triggeristä 2 vrk kuluessa asia on käsitelty seuran sisäisesti 

– Seuran eettinen työryhmä
– Seuran hallitus

• Avoin viestintä
– Asian esille nostaneet henkilöt

• ’Otamme asian vakavasti ja sitä hoitaa ammattilaiset’
– Muu valmennusryhmä

• Esille on noussut tapaus, joka tutkitaan’
– Valmentaja

• ’Takaamme neutraalin käsittelyn’
– Muut valmentajat

• ’Esille on noussut tapaus, joka tutkitaan’
• Resursointi

– Liiton konsultointi ja avun pyytäminen
– Tutkimuksellinen-, media-, juridinen- ja työterveydellinen osaaminen



Seuran velvollisuudet

URHEILIJOIDEN HYVINVOINNIN 
VARMISTAMINEN

VALMENTAJIEN HYVINVOINNIN 
VARMISTAMINEN

LAKISÄÄTEISET VELVOLLISUUDET
- Palvelun tuottajana

- Työnantajana



Toimet

URHEILIJOIDEN HYVINVOINNIN 
VARMISTAMINEN

-Kysely urheilijoille (ryhmä / laji)
- Kysely perheille (ryhmä/laji)

- Ryhmäkeskustelu
- Mediakoulutus

VALMENTAJIEN HYVINVOINNIN 
VARMISTAMINEN

- Työterveystoimet
- Työpsykologi

- Mediakoulutus
- Urheilijoiden tuntemusten 

läpikäynti



Toimet

LAKISÄÄTEISET VELVOLLISUUDET
- Arvio työntekijöiden työnteon edellytyksistä (hallitus / liiton tuki)

- Toimet urheilijoiden turvaamiseksi; toisen valmentajan tai muun valvonnan 
läsnäolo

- Arvio urheilijoiden oikeuksien toteutumisesta (hallitus / liiton tuki)

SEURAN TOIMINTAKYKY
- Johdon kriisiviestintäroolit ja –ohjeistus

- Johdon mediakoulutus
- Juridinen apu seuralle

- Juridinen apu urheilijoille / valmentajalle



Lopputulema

• Tapaus rajautuu
• Tapaus käsitellään loppuun
• Urheilijat perheineen uskovat seuran haluun ja 

kykyyn toimia heidän parhaakseen
• Valmentajat uskovat seuran haluun ja kykyyn toimia 

heidän parhaakseen
• Opit ja kokemukset johtavat kehitykseen

– Osaamisen kehittäminen (Sopu-koulutus)
– Seuran prosessit
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