
 

 

 

TURVALLISUUSSUUNNITELMA  

 
 
Etukäteisohjeet osallistujille:  

 

Tapahtumiin ei saa ottaa mukaan alkoholia tai muita päihteitä, tulentekovälineitä, 

teräaseita tai muita tavaroita joilla voi vaarantaa oman tai muiden henkilöiden 

turvallisuuden (nämä ovat kiellettyjä ja rangaistavaksi säädettyjä jo 

lainsäädännössä). Mikäli tällaisia kiellettyjä tavaroita löydetään, toimenpiteet 

voivat olla mm.: kiellettyjen aineiden  / tavaroiden luovuttaminen seuran 

toimihenkilön säilöön ja ko. henkilön passittamien kotiin; kiellettyjen 

aineiden/tavaroiden luovuttaminen viranomaisten haltuun ja asian jättäminen 

viranomaisten hoidettavaksi. Seuran / joukkueen tulee kantaa vastuunsa ja 

tukea/auttaa viranomaisia ja seuran jäsentä ko. tapauksen selvittämiseksi. Nämä 

säännöt koskevat kaikkia tapahtumassa / turnauksissa mukana olevia seuran 

edustajia ja toimihenkilöitä, tapahtumaan osallistujia ja vanhempia. Jokainen 

läsnäolija vastaa omasta omaisuudestaan koko tapahtuman ajan. 

 

Majoittuminen 

  
Paikalla on koko ajan vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö/valvoja per viisikym-

mentä majoittujaa. Poistumisteille johtavat reitit (merkitty vihreillä poistumistie-

merkeillä) on jätettävä selkeästi (n. 3 metrin leveydeltä) avoimiksi eli näille alueil-

le ei makuupusseja tms. Yövalvojalla on hallussaan Taekwon-Do Akatemian lei-

ripuhelin, puh. 041 755 0955. 

 

Tapahtuman ohjelma ja aikataulu:  kts. leirikutsu 

 

Turvallisuussuunnitelma ja toiminta eri tilanteissa:   

Tämä suunnitelma käsittää mahdolliset uhat, niihin varautumisen, hoidon sekä 

paluun normaaliin toimintaan.  

 



 

 

Häiriköinti 

Häiriköinti voi olla tapahtuma, jossa yksi tai useampi henkilö tulee häiritsemään 

tapahtuma ilman, että ihmisten turvallisuus on uhattuna. Ensisijaisesti pyritään 

rauhoittamaan tilanne ja saamaan häiriköivät tahot poistumaan tapahtumasta. 

Tämä tehdään rauhoittamalla ja puhumalle häiriköivälle henkilölle. Mikäli tämä ei 

auta, kutsutaan paikalle poliisi. Seuran toimihenkilöiden käyttämät voimakeinot 

tällaisessa tilanteessa eivät ole hyväksyttäviä (paitsi itsepuolustukseksi) eikä se 

toimi hyvänä esimerkkinä lapsille ja nuorille. 

 

Turvallisuusuhka 

Turvallisuusuhka on vakavampi häiriö, jossa ihmisen fyysinen turvallisuus on 

jollakin tavalla uhattuna (osallistujat, toimihenkilöt, katsojat jne.). Tällaisia uhkia 

voivat olla esim. vakava häiriköinti, tulipalo, kaasu- ja myrkkyvaaratilanteet. Näitä 

aineita saatetaan käyttää esim. tilojen korjausten yhteydessä. Tällaisessa 

tilanteessa varmista aina ensin ihmisten turvallisuus esim. evakuoimalla ihmiset 

ko. liikuntasalin omalle kerääntymispaikalle. Kun ihmiset ovat turvassa ja apu on 

hälytetty, pyri poistamaan, mikäli mahdollista, uhkatekijä ja / tai minimoimaan 

mahdollinen vahinko. 

 

Toimenpiteet turvallisuusuhan sattuessa: 

➢ tee nopeasti tilannearvio: mitä on tapahtunut/tapahtumassa 

➢ tarkista loukkaantuneet  

➢ hälytä apua, yleinen hätänumero 112, käynnistä mahdollinen 

evakuointi 

➢ ole rauhallinen ja esiinny selkeästi ja määrätietoisesti (korota ääntäsi) 

➢ jos epäilet kaasuvaaraa, varo liekkiä ja kipinää, joka voi sytyttää 

kaasun 

 

Tulipalo, vesi yms. 

Sisätiloissa voi syttyä tulipalo, vesivahinko tai muu vastaava, joka voi vaarantaa 

ihmisen turvallisuuden sekä vahingoittaa rakennusta, kulkuneuvoja yms. Ennen 

tilaisuuden alkua varmista että poistuminen on turvallista kentältä/salilta - ei 



 

 

takalukittuja ovia tai portteja. Varmista, että alkusammutuskalusto ja 

ensiapuvälineet ovat paikoillaan ja huollettuja. Mikäli tilaisuudessa käytetään 

myyntikojuissa nestekaasua, pitää paikallisen pelastusviranomaisen kanssa 

sopia käytännön järjestelyistä. 

 

Toimenpiteet tulipalon sattuessa: 

➢ ole rauhallinen 

➢ yritä sammuttaa palo alkusammuttimella, sammutuspeitteellä, 

tukahduttamalla tai vedellä 

➢ hälytä pelastuslaitos, yleinen hätänumero 112 

➢ varmistu, ettei paloalueelle ole jäänyt ihmisiä 

➢ sulje ovet ja ikkunat palokohteen läheisyydessä (sulje ilmastointi mikäli 

mahdollista) 

➢ poistu tiloista tai kentältä 

➢ ilmoita / varoita lähiympäristöä palosta 

➢ opasta pelastuslaitos paikalle 

 

 

 

Muu turvallisuusuhka 

Jos kyseessä on seuran tapahtumaan kohdistuva uhkaus (esim. pommiuhka), on 

tapahtumatila heti evakuoitava ja viranomaiset hälytettävä paikalle. Yritä selvittää 

milloin ja missä pommi räjähtää ja millainen se on. Evakuoi kenttä/sali. Ilmoita 

poliisille (yleinen hätänumero 112). 

 

Liikenne 

Matkat tapahtumalle yhdessä sekä yksittäisen harrastajan matkat tapahtumalle 

ovat myös turvallisuusriski. Matkalla voi tapahtua esimerkiksi 

liikenneonnettomuus. Älä päästä nuorempia seuran jäseniä yksin kotimatkalle, 

vaan varmista, että heillä on joku vanhempi mukana. Älä ota kyytiin enemmän 

ihmisiä tai tavaraa kuin mitä autoon on sallittu ottaa, jotta autoileminen olisi 

turvallista. Pyri aina varmistamaan, että kuljettaja ja ajoneuvo ovat ajokunnossa. 



 

 

Mikäli mahdollista, suunnittele ajoreitti ja aikataulu niin, että vältät esim. tietyöt, 

aamu-, iltapäivä- ja viikonloppuruuhkat. Muista huoltaa ajoneuvo ja matkustajat 

säännöllisin väliajoin.  

 

Tapaturmat ja sairaudet 

Sairauksia voi tulla harjoitus- tai muussa tapahtumantoiminnassa (ruhje, 

luunmurtuma, auringonpistos yms.)  Tällöin kyseessä on yksittäisen henkilön 

loukkaantuminen tai sairastuminen. Tapahtumissa on aina mukana 

ensiapulaukku. Ensiapulaukun vähimmäissisältö on kylmäpussi, 

haavanpuhdistusainetta sekä haavan sidontavälineet / laastaria. Ne vahingot, 

joita ei näillä varusteilla pystytä hoitamaan, vaativat terveysasemalla / lääkärillä 

käyntiä. 

 

Valmentajan on syytä tietää tapahtumaan osallistuvien voimakkaista allergioista 

ja muista sairauksista, jotka voivat aiheuttaa oireita tai ongelmia tapahtuman 

aikana (kuten diabetes, keliakia, astma). 

 

Tapahtumassa voi samanaikaisesti sairastua useampi henkilö esim. vatsatautiin 

tai  muuhun epidemiaan. Silloin on tärkeä mahdollisuuksien mukaan estää taudin 

tarttumista muihin. Tapahtumassa on yleinen siisteys tärkeää. 

 

Varmista, että jokainen harrastaja juo riittävän paljon nestettä päivän aikana sekä 

nauttii riittävän määrän ravintoa. Nesteeksi suositellaan mieluummin vettä kuin 

virvoitusjuomia tai mehua. Vettä pitää juoda vähän väliä. Kun jano yllättää, ollaan 

jo myöhässä. 

 

Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa: 

➢ Tee nopeasti tilannearvio 

➢ Selvitä, mitä on tapahtunut 

➢ Onko potilas tajuissaan ja hereillä 

➢ Hengittääkö hän, toimiiko sydän. Elvytys pitää aloittaa välittömästi, apua 

hälytetään vasta seuraavaksi tai joku muu tekee sen 



 

 

➢ Käynnistä potilaan ensiapu (pienet vammat voit hoitaa itse paikan päällä) 

➢ Hälytä apua, tarvittaessa soitto 112 ja lähetä joku opastamaan 

hälytysajoneuvoa 

➢ Käytä seuran/auton ensiapulaukkua tai tapahtumapaikan ensiapukaappia 

➢ Pyydä apua ensiaputaitoisilta.  

 

Turvallisuusjärjestys: 

Mikäli sattuu onnettomuus tai muu tilanne, jossa joudutaan turvautumaan 

turvallisuussuunnitelmaan, toimitaan seuraavassa hoito-

/toimenpidejärjestyksestä: 

1.    Ensin varmistetaan aina ihmisten turvallisuus ja terveys (lapset ensin). 

2. Seuraavaksi varmistetaan tapahtumapaikka ja lähiympäristö (kentät, 

rakennukset, autot yms.). Tähän kuuluu myös mahdollisen ympäristövahingon 

estäminen tai minimoiminen. 

 

Turvallisuussuunnitelmaa noudattaen varmistamme myös tapahtumapaikan, 

Taekwon-Do Akatemian ja lajin maineen säilymisen hyvänä. 


