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Helsingin Jyryn eettiset säännöt ja toimintaohjeet epäasiallisen 

käytöksen varalta 

HYVÄKSYTTY JYRYN HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 11.2.2021  

 

1. Yleiset periaatteet: 

Helsingin Jyryn kaikessa toiminnassa edellytetään asiallista kohtelua sekä tasavertaisuuden noudattamista: 

Asiallinen kohtelu 

Jokaisella Helsingin Jyryn toiminnassa mukana olevalla on oikeus tulla kohdelluksi hyvin ja asiallisesti. 

Helsingin Jyryn toiminnassa jokaista ihmistä tulee kohdella yksilönä. Helsingin Jyryn toiminnassa 

kaikenlainen häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu on kiellettyä. 

Tasavertaisuus 

Kaikkia Helsingin Jyryn toiminnassa mukana olevia kohdellaan tasavertaisesti. Ketään Jyryn toiminnassa 

mukana olevaa ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan muiden kanssa. 

2. Helsingin Jyryn eettisten ohjeiden suhde muiden yhteisöjen eettisiin linjauksiin 

Toiminnassaan Helsingin Jyry noudattaa Suomen lakia sekä Olympiakomitean, Työväen Urheiluliiton ja 

kunkin lajin osalta myös lajiliittojen eettisiä linjauksia.  

3. Vastuuhenkilöt 

Eettisissä kysymyksissä ensisijaisena vastuuhenkilönä toimii kunkin jaoston puheenjohtaja. Jaoston 

puheenjohtaja toimii myös yhteyshenkilönä seuran puheenjohtajaan ja hallitukseen. Seuran hallitus 

(Helsingin Jyryn johtokunta) on viime kädessä vastuussa seuran kaikesta toiminnasta. 

4. Lasten ja nuorten ohjaajia koskevat erityiset ohjeet 

Lapset ja nuoret ovat haavoittuvammassa asemassa kuin aikuiset, ja siksi asiallisen kohtelun takaamiseksi 

on erityisesti lasten ja nuorten urheilijoiden ohjaajien tausta selvitettävä. Tämä on yleinen käytäntö ja 

koskee kaikkia juniori-ikäisten ohjaajia.  

Kun uusi juniori-ikäisten ohjaaja tulee mukaan toimintaan, hänelle annetaan tiedoksi Helsingin Jyryn 

eettiset säännöt ja varmistetaan, että hän on ne ymmärtänyt.  

Juniori-ikäisten urheilijoiden uusilta ohjaajilta pyydetään rikostaustaote, kun he tulevat mukaan ohjaajiksi. 

Seura kustantaa rikostaustaotteen. Seura voi tarvittaessa pyytää myös toiminnassa jo mukana olevaa 

ohjaajaa esittämään rikostaustaotteen tai muun selvityksen. Seura käsittelee rikostaustaotteen tai muun 

selvityksen luottamuksellisesti eikä rikostaustaote jää seuralle. 

Ohjaajaksi ei voi alkaa, jos on tuomittu rikoksesta, joka koskee 

 1. sukupuolista hyväksikäyttöä tai häirintää, 

 2. pahoinpitelyä tai muuta väkivallan käyttöä tai 

 3. urheilun omien eettisten sääntöjen rikkomista.  
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Jos juniori-ikäisten urheilijoiden ohjaaja joutuu rikostutkinnan kohteeksi, jossa häntä epäillään 

edellämainituista rikoksista, hänen on viipymättä ilmoitettava asiasta oman jaostonsa puheenjohtajalle ja 

selvitettävä, mistä on kysymys. Seura päättää mahdollisesta väliaikaisesta toimintakiellosta selvityksen 

kuultuaan. Asia käsitellään seurassa luottamuksellisesti. 

5. Ohjeet epäasiallisen käytöksen varalle 

Jos Helsingin Jyryn toiminnassa mukana oleva on joutunut epäasiallisen käytöksen kohteeksi tai havainnut 

sellaista seuran toiminnassa, hänen tulee kertoa asiasta mahdollisimman pian jaoston puheenjohtajalle. 

Juniori-ikäisiä rohkaistaan kertomaan asiasta jollekin valmentajalle tai muulle Jyryn toiminnassa mukana 

olevalle luotetulle aikuiselle. Kertominen on luottamuksellista. Jos tieto on kerrottu muulle aikuiselle kuin 

jaoston puheenjohtajalle, tämän on välittömästi tuotava asia jaoston puheenjohtajan tietoon. 

Jaoston puheenjohtajan tehtävä on selvittää asia ja kuunneltava molempia osapuolia. Jos asia on vakava, 

myös seuran puheenjohtajaa on informoitava siitä. Asian selvittämisessä on mahdollista konsultoida 

poliisia, juristia, lajiliiton, Työväen Urheiluliiton tai Olympiakomitean asiantuntijaa tai muuta asiantuntijaa. 

Selvityksestä tehdään kirjallinen muistio oikeusturvan takaamiseksi ja yhdenvertaisen kohtelun 

varmistamiseksi vastaavissa tapauksissa myös jatkossa. 

Asian vakavuuden mukaan on jaostossa ja seurassa ryhdyttävä sen mukaisiin toimiin. Näitä voivat olla: 

1. Eettisten periaatteiden selventäminen asianosaisille. 

2. Huomautus epäasiallisesta käytöksestä sen tekijälle. 

3. Väliaikainen tai pysyvä toimintakielto epäasiallisesti käyttäytyneelle. 

4. Rikosilmoitus 

5. Erottaminen seurasta. 

Kun edellä mainittuihin toimiin ryhdytään, on huolehdittava, että niin rikkomuksen uhrin kuin rikkomuksen 

tekijän oikeusturva toteutuu. Kun selvitys on tehty ja päätetty sen edellyttämistä toimista, päätös ja sen 

perusteet toimitetaan kirjallisesti molemmille osapuolille. 

6. Rikostuomio ja toiminta Jyryssä 

Rikostuomio ei sellaisenaan estä toimimista Helsingin Jyryssä. Jos tuomio on sovitettu eikä siihen sovellu 

kohdan 4 ehdot, tuomio ei pääsääntöisesti estä toimimasta seurassa tai seuran jäsenyyttä. 

Jos rikostuomio on kuitenkin annettu rikoksesta, joka on kohdistunut Helsingin Jyryyn tai sen jäseneen tai 

tapahtunut Helsingin Jyryn toiminnan yhteydessä, hallituksen on mahdollista asiaa harkittuaan erottaa 

rikostuomion saanut jäsen seurasta tai olla hyväksymättä tällaisen tuomion saaneen hakijan 

jäsenhakemusta.  

Muiden rikostuomioiden osalta voidaan hyvin vakavissa tapauksissa tai rikoksen luonteen perusteella 

harkita, ovatko ne esteenä toimimiselle seuran jäsnenyydelle tai toimimiselle seuran nimetyissä tehtävissä. 

Näissä tapauksissa päätöksen tekee seuran hallitus, ja päätökselle pitää esittää hyvät perustelut. 

7. Eettisten sääntöjen julkisuus 

Helsingin Jyryn eettiset säännöt ovat julkiset ja ne saatetaan kaikkien jäsenten ja kiinnostuneiden 

ulkopuolisten tietoon esimerkiksi julkaisemalla ne seuran ja jaostojen kotisivuilla. 


