
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma / Terwaturnaus 
12.-13.8.2017 
 
Tapahtuma: Lasten 6-14-vuotiaat jalkapalloturnaus 
 
Ajankohta: 12.-13.8.2017 
 
Tapahtumapaikka: Heinäpään palloiluhalli ja nurmialueet, 
Nuottasaarentie 12, 90400 Oulu sekä Huuhkajanpuiston tekonurmi, 
Professorintie, Oulu 
044-360 9229 
 
Järjestäjä: Tervarit Juniorit ry, Seuran työntekijät ja pelaajien 
vanhemmat. Turvallisuudesta vastaava henkilö: Ville Luotola, 044-360 
9229 
 
Osallistujat:  
Pelaajat ovat 2011-2003 syntyneitä. Valmentajat, joukkueenjohtajat, 
huoltajat ovat aikuisia. Fyysinen kunto pojilla hyvä (aikuisista ei tietoa). 
Osallistujamäärä on noin 3000 henkilöä (n. 2000 pelaajaa, 1000 aikuista) 
Toimitsijatehtävissä on n. 50-100 henkilöä. Tapahtuma on ulkopuolisilta 
maksuton. 
 
Tapahtumaorganisaatio: Turnaustoimisto, turnauspäällikkö, kenttävalvojat, 
kahvio. 
 
Riskit ja riskienennakointi/hallinta 
Tapahtumasta on ilmoitettu ennakkoon poliisille. 
Tapahtuman tiedotus on tapahtunut etukäteen sähköpostitse. 
Toimitsijoita on riittävästi eri pisteissä ja tehtävät vaihtelevat sen mukaan 
missä apua tarvitaan. Jokainen liikkuu omalla vastuulla tapahtumassa. 
 



 
Toimenpiteet seuraavien vaaratilanteiden varalta: 
Sairauskohtaukset ja tapaturmat 
1. Vakavamman tapaturman tai onnettomuuden sattuessa hälytysajoneuvot 
ohjataan tapahtumapaikalle soittamalla 112. 
2. Yleisimmät ”tapaturmat ” ovat todennäköisimmin ruhjeita, mustelmia 
sekä naarmuja. Paikalla annetaan ensiapua ensisijaisesti oman joukkueen 
toimesta sekä toiseksi järjestävän joukkueen toimesta. 
3.Kuumuus / auringospistokset. Ehkäistään runsaalla veden juomisella 
etukäteen, pelien aikana sekä niiden jälkeen. Sekä käyttämällä päähinettä. 
 
Yleinen ensiapulaukku kisatoimistossa! 
 
Tulipalot: Sammutuspeitot. Soitto 112 ja pelastusviranomaisten ohjaus 
paikalle 
 
Mellakka / tappelu: Ei odotettavissa. 
 
Pahoinpitely: Ilmoitus poliisiviranomaisille 
 
Häiritsevästi käyttäytyvä henkilö: Pyydetään poistumaan paikalta, mikäli 
on vaaraksi muille. Tarvittaessa pyydetään lisäapua poliisiviranomaisilta. 
 
Ukkosmyrsky: Poistutaan kentiltä suojaan ensisijaisesti omaan autoon. 
Muita suojapaikkoja ovat Arina Areena ja sen vieressä oleva 
pukukoppi/huoltorakennus. 
 
Mahdolliset muut vaaratilanteet: Pyritään välttämään kaikin tavoin 
huolellisella suunnittelulla ja opastamalla pelikentille turvallisinta reittiä. 
 
Viestintäyhteydet ja lisäavun hälyttäminen 
Tilannearvion mukaan hälytetään vakavammissa onnettomuustilanteissa 
sairaskuljetus paikalle. 



1) Tilannearvio 
2) Sovitaan työnjako ja tilanteen johtaminen 
3) Välitön ensiapu ja muut tarvittavat toimenpiteet 
4) Soitetaan 112 – mitä, missä, mikä tilanne potilaalla 
5) Opastetaan avustajat / pelastusajoneuvo – kuka menee vastaan, minne 
6) Kun tilanne on ohi, välitön ilmoitus järjestävän tahon johtajalle 
7) Tehdään raportti tapahtuneesta 
8) Ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille. Vakavissa 
onnettomuustilanteissa lausuntoja tapahtumasta antaa järjestävän tahon 
johtaja yhdessä viranomaisten kanssa(yhteystiedot, titteli, nimi, puhelin) 
 
Suunnitelman jakelu 
Sähköpostilla tapahtuman vastuuhenkilöille ja toimitsijoille. 
Osallistuvien joukkueiden joukkueenjohtajille. 
 
Liitteet 
* aluekartta 



 
 


