Kriisitoiminta Turun Nappulaliigassa
Vakava onnettomuus tai
tapaturma harjoituksissa,
turnauksessa tai
pelitilanteessa

Pieni tapaturma
harjoituksissa tai
pelitapahtumassa

Ongelma harjoituksissa,
pelitilanteessa tai
turnauksessa

Avun hälyttäminen paikalle.

Avun hälyttäminen paikalle.
Tilanteen hoito.

Yhteys lapsen huoltajaan.

Sovitteluyritys tilanteessa.
Älä ryhdy kilpahuutoon.
Joskus on parempi nukkua
yön yli.
Muista että olet esimerkkinä
joukkueesi lapsille.

Vakuutusasioissa yhteys
Nappulaliigan toimistoon.

Yhteys Nappulaliigan
toiminnanjohtajaan. Selvitys
molemmilta osapuolilta
tapahtuneesta. Sovittelu
Nappulaliigan kautta.

Turvallinen aikuinen
huolehtimaan sekä
onnettomuuden uhrista
sekä muista lapsista. Lapsia
ei saa kriisitilanteessa
jättää yksin!
Tiedottaminen ensi tilassa
kaikille lasten vanhemmille.

Yhteys ensi tilassa
toiminnanjohtajaan
Toiminnanjohtaja tai
Nappulaliigan
puheenjohtaja huolehtivat
ulkoisesta tiedottamisesta
tiedotusvälineille mikäli
tarpeen.

Toiminnanjohtaja: 040-8377775

Kriisitoiminta Turun Nappulaliigassa
Mikäli Turun Nappulaliigan tapahtumissa (pelit, harjoitukset, turnausmatkat ym.)
tapahtuu jotain, joka voi jälkikäteen vaatia sovittelua, selvittelyä tai mahdollisesti
päätyy julkisuuteen, ota aina yhteyttä toiminnanjohtajaan.
Huolehdi siitä, että tavoitat aina puhelimitse kaikki vastuullasi olevien lasten
vanhemmat. Harjoitus- tai pelitilanteessa sekä loukkaantuneella lapsella että muulla
joukkueella on oltava turvallinen aikuinen seuranaan. Kaikissa tapahtumissamme on
paikalla aina vähintään kaksi aikuista!
Vakavissa tilanteissa (suuret tapaturmat tai onnettomuudet esim. peli- tai
turnausmatkoilla) pidä huolta että saat puhelinkontaktin, sähköposti- tai tekstiviesti
ei riitä. Mikäli et tavoita toiminnanjohtajaa, ota yhteyttä oman alueen
alueyhdyshenkilöön.

Kriisin ominaisuuksia
-

Toimintayhteisön normaali toiminta häiriintyy.
Tapahtunut vaatii ottamaan kantaa ja toimimaan.
Toimintayhteisön joutuu median tarkkaan seurantaan.
Huonosti hoidettuna saattaa vaikuttaa julkisuuskuvaan kielteisesti.
Saattaa vaikuttaa talouteen.
Esim:
Henkilökemiaongelmat turnauksissa, pelitilanteissa, valmennustilanteissa.
Taloudelliset epäselvyydet.
Onnettomuus tai tapaturma Nappulaliigan tapahtumissa
Tahallinen vahingonteko tai sen uhka.
Sopimusten rikkominen.
Epäeettinen toiminta.

Jos toimittaja haluaa haastatella
1. Harkitse, oletko oikeutettu antamaan lausuntoja. Voit kieltäytyä kohteliaasti ja
pyytää toimittajaa kääntymään virallisen tahon puoleen. Turun Nappulaliigan
asioista tiedottavat toiminnanjohtaja ja /tai TuNL:n johtokunnan puheenjohtaja.
2. Jos harkittuasi asiaa suostut haastateltavaksi, kerro vain mitä tiedät: mitä on
tapahtunut, missä ja milloin. Älä arvele, älä pohdi syitä tai seurauksia, älä anna
kenenkään panna sanoja suuhusi.
3. Muista että edustat joukkuettasi ja sen pelaajia sekä koko Nappulaliigaa, et
vain itseäsi.
4. Suojele uhreja, jotka voivat olla edesvastuuttomassa tilassa. Pidä mielessäsi,
että toimimme lasten kanssa: lapsia ei saa haastatella eikä kuvata
tunnistettavasti julkisuuteen ilman vanhempien lupaa.

Toiminnanjohtaja: 040-8377775

