Ehkäisevän
päihdetyön
toimintamalli

GBK:ssa olemme sitä mieltä että seuralla on vastuuta työskennellä alkoholin ja
huumeiden käyttöä vastaan. GBK on seura, jossa sekä pelaajilla että johtohenkilöillä
on oikeus viihtyisään ja turvalliseen työympäristöön. Ennakolta ehkäisevällä ja
terveysmyönteisellä työllä seura pyrkii luomaan hyvät elinehdot sekä pelaajille että
muille toimijoille. On tärkeää että seura ottaa vastuuta jotta väärinkäyttö huomataan
aikaisessa vaiheessa ja että seurassa ryhdytään toimenpiteisiin mahdollisen
väärinkäytön johdosta. Samaa pätee myös muuhun ”riskikäyttäytymiseen” pelaajilla ja
muilla toimijoilla. Urheiluseuroissa, kuten GBK:ssa, monet nuoret tulevat ikään jossa
kokeilevat ja kehittävät omaa identiteettiään. Näin ollen on suuria mahdollisuuksia
vaikuttaa nuorten tuleviin tapoihin. GBK haluaa alkoholi/huume-ehkäisevällä työllään
muotoilla kannustavan ja opastavan panostuksen, joka seurassa generoi antoisan ja
aktiivisen alkoholi/huume-ehkäisevän työn.
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Johdanto

Johdanto

GBK on Pohjanmaan johtavia urheiluseuroja, jolla on kansainvälisesti hyvä maine.
Seuralla on yli 1500 jäsentä ja näistä lähes 1000 ovat aktiivisia jäseniä.
Tarkoitus
GBK on seura johon liitetään selkeä kannanotto alkoholia ja huumeita vastaan. GBK
informoi aktiivisesti jäsenilleen seuran suhtautumisesta tähän tärkeään asiaan.
Tarkoitus on näin ollen luoda selkeät suuntaviivat niistä menettelyohjeista, jotka ovat
voimassa johtohenkilöille, harrastajille ja vanhemmille GBK:n toiminnan puitteissa.
GBK on pitkään työskennellyt GBK Politiikan kanssa, joka on kuvaus GBK:n perustavaa
laatua olevista arvostuksista ja jonka tärkeä osa nämä alkoholi- ja huumesäännöt
ovat.
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Tausta ja Tarkoitus

Tausta

GBK seisoo niiden yhteiskunnan tavoitteiden takana, jotka tähtäävät
alkoholikulutuksen pienentämiseen ja ennen kaikkea nuorison alkoholidebyytin
myöhentämiseen. Lähtökohta on että urheilu antaa turvalliset olosuhteet myös
alkoholin ja huumeiden suhteen. Vanhemmat voivat luottamuksella antaa lasten
osallistua GBK:n seuratoimintaan. Tämä asettaa myös vaatimuksia urheilun
johtajille, joiden pitää olla tietoiset rooleistaan täyskasvuisina esikuvina ollessaan
yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Tavoite on että GBK:lle luodaan
pitkäjännitteinen politiikka ja toimintasuunnitelma nollatoleranssin
saavuttamiseksi alkoholi- ja huumekulutuksien suhteen. Luomalla selkeät
säännöt ja toimenpiteet pelaajille, johtohenkilöille ja vanhemmille saamme
aikaan hengen joka vastaa GBK:n perustavaa laatua olevia tavoitteita.
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Tavoite

Tavoite

Päihteetön pelikenttä
epäkohta

Tavoite

Joukkueenjohtaja

Vanhempi

Valmentaja

Huolto

Palaaja

Valmennuspäällikkö

Junioripäällikkö
Sihteeri

Tiedottaja
Hallitus

Puheenjohtaja

GBK:ssa on nollatoleranssi alkoholia ja huumeita kohtaan seuran alueella ja
toiminnoissa. Tämä koskee harrastajia, johtohenkilöitä, hallitusta, vanhempia ja
muita aikuisia. GBK on seura jossa ei käytetä alkoholia, huumeita eikä muita
piristäviä tai suoritusta parantavia valmisteita. On oltava luonnollinen asia että
jokainen johtohenkilö ja pelaaja huomauttavat jos näkee että politiikkaamme
rikotaan.
GBK:n ja ympäröivän yhteiskunnan alkoholi- ja huumepolitiikka
GBK haluaa lähiympäristössämme olla tekijä joka yhteistyössä muiden positiivisten
voimien kanssa ottaa sosiaalisen vastuun nuorisostamme. Muut positiiviset voimat
ovat esim. koulu, poliisi, sosiaalipalvelu, kirkko ja vapaa ajan kerhot. Asetamme
nuorisolle rajoja mutta emme sulje pois sääntöjä tai normeja rikkoneita.
Annamme toisen mahdollisuuden tulla takaisin toimintaan.
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Määritelmä

Politiikan määritelmä

Niissä yhteyksissä ja tilaisuuksissa missä GBK:n jäsenet edustavat seuraa, eivät alkoholi ja/tai
huumeet ole esillä. Erittäin tärkeää on, että ne lapset ja nuoret jotka kuuluvat GBK yhteisöön,
aktiivisesti vastustavat alkoholin ja huumeiden käyttöä seuran toiminnassa. Kaikki vähintään
seitsemän vuotta täyttäneet pelaajat, yhdessä heidän vanhempiensa ja huoltajiensa kanssa,
vakuuttavat allekirjoituksillaan että he ovat tältä osin osaltaan lukeneet, ymmärtäneet ja
hyväksyneet GBK:n policyn ja toimenpideohjelman.
Toimenpiteet:
Pelaajat jotka rikkovat seuran policyia ja toimintaperiaatteita vastaan, kutsutaan
tapahtuneesta:
Henkilökohtaisiin keskusteluihin yhdessä vanhempien/huoltajien kanssa.
Henkilökohtaisen toimenpideohjelman laatimiseen.
Seurantaa koskeviin jatkokeskusteluihin.
Vastuu: Joukkueen valmentajalla/-johdolla tai seuran juniorijaostolla tai seuran hallituksen
muilla keskeisillä vastuullisilla henkilöillä.
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Määritelmä

Lapsia ja nuoria koskeva toimenpideohjelma

Seuran kaikissa tapahtumissa, missä seuran toimihenkilöt kantavat vastuun toimintaan
osallistuvista lapsista ja nuorista, vallitsee alkoholi- ja huumeiden käytön suhteen nollatoleranssi.
Toimihenkilöillä on vastuu omasta tekemisestään ja näyttävät käytöksellään hyvää esimerkkiä
lapsille ja nuorille, jalkapallokentällä sekä sen ulkopuolella. Toimihenkilöt eivät koskaan ääneen
puhu alkoholista tai huumeista positiiviseen sävyyn pelaajien edessä. Harjoituksissa, otteluissa,
leireillä, turnauksissa ja muissa GBK-tapahtumissa vallitsee alkoholi- ja huumeiden käytön suhteen
nollatoleranssi. Toimihenkilöt, jotka ovat nauttineet alkoholia tai huumeita tai heidän elimistössä
on käytön jälkeen vielä promille jäänteitä havaittavissa, eivät missään olosuhteissa saa olla
toimihenkilöinä mukana GBK-tapahtumissa. Toimihenkilöt eivät polta tupakkaa tai käytä nuuskaa
pelaajien edessä. Niissä GBK-tapahtumissa missä toimihenkilöillä ei kanna välitönta vastuuta
seuran toimintaan osallistuvista lapsista ja nuorista, vallitsee pidättyväisyys alkoholin ja huumeiden
käytön suhteen. Kaikki seuran toimihenkilöt allekirjoittavat ja varmentavat allekirjoituksillaan että
he ovat lukeneet ja ymmärtäneet ja osaltaan hyväksyneet GBK policyn/toimenpideohjelman.
Toimenpiteet
Toimihenkilöt jotka rikkovat näitä määräyksiä vastaan, kutsutaan:
Keskusteluihin.
Henkilökohtaisen toimenpideohjelman laatimiseen.
Seurantaa koskeviin keskusteluihin
Vastuu: Seuran junioripäälliköllä ja seuran hallituksen muilla keskeisillä vastuullisilla henkilöillä.
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Määritelmä

Alkoholi- ja huumepolitikka seuran toimihenkilöille

Vanhemmat/huoltajat ovat monessa suhteessa käyttäytymisellään lapsille ja nuorille
esimerkkeinä ja heitä kunnioitetaan. Sen takia oletetaan heidän käyttäytyvän
esimerkillisesti siten ettei alkoholin ja huumeiden käyttöä esiinny niissä
urheilutapahtumissa missä GBK on läsnä. Niillä vanhemmilla/huoltajilla joilla on tehtävää
tai toimeksiantoa hoidettavanaan seuran toiminnassa on nollatoleranssi alkoholin ja
huumeiden suhteen, GBK:n aktiviteettien yhteydessä. Eliittiseuran toiminnassa, ei
pelkästään seuran johtotehtävissä ja seuraan toimintaan osallistuvia huomata, vaan
myöskin ne muut vanhemmat ja kannattajat jotka pyörivät eri puolilla seuran toimintaa
ilman sen kummempaa virallista asemaa tai tehtävää. Siksi on tärkeää että myöskin
jäljempänä mainitut käyttäytyvät GBK-hengen mukaisesti.
Toimenpiteet
Vanhemmat/huoltajat jotka esiintyvät harjoituksissa, otteluissa, leireillä, turnauksissa ja
muissa GBK-tapahtumissa väärinkäytön alaisena, kutsutaan seuran toimesta keskusteluihin
missä selvennetään seuran alkoholi- ja huumepolitikkaa. Niiden vanhempien/huoltajien
osalle, jotka eivät tältä osin huomioi tai noudata seuran ohjeistusta, ryhdytään jatko
toimenpiteisiin. Seuraamuksena voi olla mm. sulkeminen pois niistä GBK-tapahtumista,
mihin heidän lapsensa osallistuvat.
Vastuu: junioripäällikkö
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Määritelmä

Alkoholi- ja huumepolitikka vanhemmille/huoltajille

Pelaaja keskiössä

Miten tehdään?

Sosiaali ja
terveyskeskus

Verkosto
Tukihenkilöt

GBK
Valmentajat/
Toimijat
Pelaaja

Tukihenkilöt

Tukihenkilöt

Markus Wegelius
Juha Puurula
Esa Yli-Hallila

Verkosto
GBK

Verkosto

Valmentajat/
Toimijat

Tukihenkilöt

Sosiaali- ja
Terveyskeskus

Vanhemmat

Koulu/Kirkko

Poliisi

Yhteystiedot

Yhteystiedot

GBK
• Nimi/puh/sähköposti:
• Stefan Thylin, 0400-5889480, stefan.thylin@gbk.fi
• Thomas Brännbacka, 040-8394361, thomas.brannbacka@gmail.com
• Jonas Nyberg, 050-3161643, jonas.nyberg@gbk.fi

Tukihenkilöt
• Nimi/puh/sähköposti:
• Markus Wegelius, 040-5319071, markus.wegelius@pp.kpnet.fi
• Esa Yli-Hallila, 0400-961029, esa.yli-hallila@rehappi.fi
• Juha Puurula, 050-5599514, juha.puurula@poliisi.fi

