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Harjoittelurauha ja kiusaamistapauksiin puuttuminen Salpis Ry:ssä
1. Taustaa
Salpis Ry:ssä jokaisella pelaajalla sekä kaikilla ohjaajilla, valmentajilla ja muilla toimijoilla on
oikeus asialliseen, rauhalliseen, toisia arvostavaan ja kunnioittavaan hyväkäytöksiseen sekä
tasa-arvoiseen työskentely-ympäristöön. Tämä koskee valmentajien, ohjaajien ja muiden
toimijoiden suhtautumista pelaajiin, sekä pelaajien suhtautumista kanssapelaajiin, valmentajiin,
ohjaajiin ja muihin toimijoihin.
Edellisen lisäksi toimivan harjoittelun ehdoton edellytys on harjoitusrauha ja valmentajien,
ohjaajien ja muiden toimijoiden ohjeiden noudattaminen.
Elleivät yllä mainitut asiat ole kunnossa, on vaarana se, että pelaajat eivät kehity, pelaajat sekä
toimijat väsyvät ja turhautuvat, työskentelyilmapiiri häiriintyy, ja tämän seurauksena tulee
lopettamisia sekä pelaajien että toimijoiden keskuudessa.
Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on aikaansaada ja varmistaa kaikille pelaajille ja toimijoille
hyvä työskentelyilmapiiri ja harjoitusrauha, ja tällä tavalla osaltaan motivoida kaikkia pelaajia ja
toimijoita urheiluharrastuksen jatkamiseen ja seurassa toimimiseen, sekä edistää pelaajien
kehittymistä.
Tämä ohje koskee kaikkia Salpis Ry:n joukkueita kaikessa Salpis Ry:n nimissä tapahtuvassa
toiminnassa.
Ohje on voimassa toistaiseksi.
2. Suhtautuminen kiusaamiseen
Salpis Ry:ssä on muiden kiusaamiseen suhtautumisessa ns. nollatoleranssi, eli toisten
kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa, ja siihen puututaan välittömästi.
Kiusaamiseksi tulkitaan harjoittelurauhan rikkominen muuta joukkuetta häiritsevällä käytöksellä,
toisen fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen tai sillä uhkaaminen, sekä kaikenlainen
henkinen väkivalta (kuten nimittely, osoittelu yms. käytös)
3. Joukkuekohtaisten pelisääntöjen laatiminen
Jokaisella joukkueella tulee olla kirjallisesti laaditut pelisäännöt joissa on käsitelty myös
käyttäytymisasioita ja suhtautumista muihin.
Joukkueen pitävät ensin pelaajien, valmentajien ja joukkueenjohdon kesken pelisääntökeskustelun jossa käydään yhdessä läpi miten joukkueessa toimitaan, miten joukkueessa ja
seurassa käyttäydytään, ja mitä varten harjoitusrauha vaaditaan. Samalla käydään läpi mitä
seuraa, jos pelisääntöjä rikotaan.
Tämän jälkeen pelisäännöt ja niiden rikkomisen seuraamukset käydään läpi myös joukkueen
pelaajien huoltajien kanssa. Näin huoltajatkin tietävät mitä on sovittu, ja osaavat kiinnittää
asiaan huomiota.
Säännöt on toimitettava johtokunnalle.
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4. Menettelytavat ja seuraamukset mikäli kiusaamista esiintyy
Tärkeintä on pyrkiä ehkäisemään ongelmat jo ennakolta. Ongelmiin puuttuminen ja huoltajien
mukaan ottaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä yhteisesti laaditut pelisäännöt
ovat avainasemassa ongelmien ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkaisemisessa.
Joukkueen valmentajien ja ohjaajien tulee myös saada tietoonsa pelaajien kaikki harjoitteluun ja
harrastamiseen vaikuttavat terveydelliset asiat ja mahdolliset erityispiirteet. Tällä on suuri
merkitys ongelmien ennaltaehkäisyssä.
Mikäli kiusaamista kuitenkin esiintyy, siihen puututaan välittömästi asteittain vakavampien
seuraamusten muodossa seuraavasti:
1. Valmentaja puuttuu kiusaamiseen / häiritsevään käyttäytymiseen ja kannustaa
asialliseen harjoitteluun.
2. Valmentaja antaa varoituksen jatkotoimenpiteistä.
3. Valmentaja sulkee harjoitteesta jäähylle esim. salin nurkkaan, ottaa yhteyden kotiin ja
keskustee huoltajan kanssa
4. Valmentaja sulkee pelaajan harjoituksista, ottaa välittömästi puhelimitse yhteyden
pelaajan huoltajaan ja pyytää hakemaan pelaajan kotiin. Samalla valmentaja sopii
erillisen keskustelutilaisuuden huoltajan kanssa, ja tähän tilaisuuteen osallistuu myös
seuran edustaja.
5. Harjoituksiin osallistumisen salliminen vain huoltajan läsnäollessa
6. Valmentaja antaa määräaikaisen harjoittelukiellon ja tiedottaa kotiin
7. Johtokunta käsittelee asian ja voi erottaa seurasta
8. Jos kiusaaminen on fyysistä voimankäyttöä, niin siirrytään heti kohtaan 3
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