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1. Turvallisuusohjeistus  

 

Tämä turvallisuusohjeistus käsittää IF Gnistan ry toiminnan. IF Gnistan ry pyrkii ennaltaehkäisemään 

ei toivottuja tapahtumia tai niiden sattuessa hallitusti ja nopeasti selvittämään ne. Tässä 

onnistuminen edellyttää monella tavalla ennakkoon varautumista, koulutusta, tiedottamista ja 

harjoitusta. Tärkeää on oikea suhtautuminen vaaratilanteiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, 

jotta niiltä vältyttäisiin. Jos epätoivottu vaaratilanne syntyy, tämä dokumentti antaa ohjeistuksen IF 

Gnistanissa toimiville henkilöille miten toimia eri tilanteissa. Ohjeistus on kuitenkin vain apuväline ja 

tuki. Tärkeintä on uhan tai tapahtuman kartoitus rauhallisena ja toimiminen parhaalla mahdollisella 

tavalla. Kun jotain on sattunut ja tilanteesta selvitty, on tapahtuneen jälkihoito tärkeää. Tämä pitää 

sisällään tilanteesta raportoinnin eri tahoille, tilanteesta oppimisen sekä tämän ohjeistuksen 

päivittämisen saatujen kokemusten perusteella. IF Gnistan ry hallitus vastaa siitä, että seuralla on 

turvallisuusohjeistus kaikkien saatavilla ja näkyvillä. Ohjeistus päivitetään tarpeen mukaan 

vastaamaan IF Gnistanin toimintaa ja sen laajuutta. Tiedot harjoitus- ja pelipaikoista sekä 

olosuhteista tulee päivittää aina, kun niissä tapahtuu muutoksia.  

 

IF GNISTAN ry suunnitelma turvallisen harrastusympäristön varmistamiseksi löytyy erikseen 

seuramme kotisivuilta. 

 

Turvallisuussuunnitelmasta ja muutoksista vastaa IF Gnistan ry toiminnanjohtaja Petri Haapimaa 

petri.haapimaa@gnistan.fi , p. 0400637316 

 

 

 

1.1. Turvallisuussuunnitelman kohteet 

  

1.1.1. Pelaajat 

 

Tavoitteena on kaikenlaisen turvallisuuden, niin henkisen kuin fyysisen, varmistaminen kaikille 

pelaajille. Kotistadionilla on tärkeää ylläpitää turvallista ympäristöä, niin seuran jäsenten kuin 

ulkopuolisten osalta.  

 

 

1.1.2. Toimihenkilöt, tuomarit, yms. 

 

Mahdollisessa onnettomuus- tai muussa häiriötilanteessa toimihenkilöiden rooli on keskeinen yleisen 

turvallisuuden takaamisessa. Heitä tulee informoida tilanteen kulusta ja antaa vastuu oman 

joukkueen ohjeistamiseen tarpeellisin toimenpitein ja tiedoin.  

 

1.1.3. Katsojat  

 

Katsojat tulevat jalkapallopeliin katsomaan peliä ja viihtymään. Seuran toimihenkilöiden tulee tehdä 

töitä tämän positiivisen mielikuvan saavuttamiseksi ja vahvistamiseksi. Yleinen järjestys kentällä ja 

sen lähiympäristössä on sen takia tärkeää. On myös tärkeää huolehtia turvallisesta ilmapiiristä, jossa 

jokainen saa olla oma itsensä ilman häirintää, loukkauksia tai vihamielistä käytöstä muilta. 

 

1.1.4. Ympäristö  

 

Stadion ulko- ja sisätiloineen sekä sen lähiympäristö (rakennukset, autot ym.)  Mahdollisessa häiriö- 

tai onnettomuustilanteessa tulee mahdolliset vahingot pyrkiä estämään tai rajaamaan. 

mailto:petri.haapimaa@gnistan.fi
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2. Turvallisuusorganisaatio  

 

2.1. IF Gnistan ry:n hallitus  

 

IF Gnistan ry:n hallitus vastaa siitä, että seuralla on turvallisuussuunnitelma. Hallitus määrittää 

seuralle hyväksyttävän turvallisuustason sekä hyväksyy turvallisuussuunnitelman. Suunnitelma 

päivitetään tarpeen mukaan vastaamaan IF Gnistan ry:n toimintaa ja sen laajuutta. Tiedot harjoitus- 

ja pelipaikoista sekä olosuhteista tulee päivittää aina, kun niissä tapahtuu muutoksia. 

 

 

2.2. Joukkueenjohtaja, huoltaja ja valmentaja  

 

Joukkueen tapahtumassa joukkueen johto ja huoltajat vastaavat, että tapahtuman toiminta on 

turvallista ja että järjestävä joukkue noudattaa IF Gnistanin turvallisuusohjeita. Joukkueen huoltaja 

ja/tai valmentaja vastaa sovitusti joukkueen ensiapulaukusta ja ensiavusta sekä joukkueen peli- ja 

harjoituspaikkojen turvallisuudesta. Valmentaja ohjeistaa joukkuetta turvallisuusasioissa ja pitää 

huolta, että pelaajilla on harjoituksissa ja muissa yhteisissä tapahtumissa asianmukaiset varusteet. 

Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluu huolehtia yleisestä turvallisuudesta mukaan lukien henkinen ja 

fyysinen turvallisuus, niin yleisessä toiminnassa kuin pelimatkoilla.  

 

Otteluturvallisuudesta vastaa ensisijaisesti ottelun tuomari. 

 

 

3. Mahdolliset uhat  

 

Tämä suunnitelma käsittää mahdolliset uhat, niihin varautumisen, tilanteessa toimimisen sekä paluun 

normaaliin toimintaan. Tähän on listattu joitakin IF Gnistanin toimintaan mahdollisesti vaikuttavia 

uhkia ja niihin liittyviä toimintaohjeita.  

 

3.1. Häiriköinti ja häirintä 

 

Häiriköintiä on, jos yksi tai useampi henkilö tulee häiritsemään peliä tai harjoitusta ilman, että 

ihmisten turvallisuus on suoraan uhattuna. Ensisijaisesti pyritään rauhoittamaan tilanne ja saamaan 

häiriköivät henkilöt poistumaan paikalta. Mikäli tämä ei auta, kutsutaan paikalle poliisi.  

 

Haluamme myös ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen henkilöön ja etenkin lapseen kohdistuvan 

häirinnän, väkivallan, syrjinnän ja hyväksikäytön., IF Gnistan ry:ssä pyritään aina ennaltaehkäisemällä 

varmistamaan alaikäisten turvallisuus. Lisäksi ohjeistetaan seuratoimijoita tilanteisiin, joissa 

ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta häirintää, kiusaamista, väkivaltaa tai hyväksikäyttöä 

tapahtuu ja siihen joudutaan puuttumaan. Suunnitelma ja toimintatavat kokonaisuudessaan 

Turvallisuussuunnitelman lopussa. 

 

 

3.2. Turvallisuusuhka  

 

Turvallisuusuhka on vakavampi häiriö, jossa ihmisen fyysinen turvallisuus on jollakin tavalla uhattuna 

(pelaajat, toimihenkilöt, katsojat jne.). Tällaisia uhkia voivat olla esim. väki- ja ilkivallan uhka tai 

esimerkiksi tulipalo ja muut mahdolliset vaaratilanteet. 

• Tee mahdollisimman nopea tilannearvio: mitä on tapahtunut/tapahtumassa  

• estä lisäonnettomuudet tai uusien vaaratilanteiden syntyminen tarkista loukkaantuneet  

• hälytä apua - hätänumero 112, toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti  
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• tarvittaessa mahdollinen evakuointi  

• ole rauhallinen ja toimi selkeästi ja määrätietoisesti  

• opasta pelastuslaitos paikalle  

• tulipalon sattuessa: yritä sammuttaa palo alkusammuttimella, sammutuspeitolla, 

tukahduttamalla tai vedellä, sulje ovet ja ikkunat, poistu ja poista muut palon välittömästä 

läheisyydestä 

 

3.2.1. Tulipalo, vesi- tai muu vastaava vahinko 

 

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

turvallisuuden sekä vahingoittaa rakennusta, kulkuneuvoja ym. Ennen tilaisuuden alkua 

varmista, että tiedät miten paikalta poistutaan turvallisesti. Varmista, että 

alkusammutuskalusto on käyttökunnossa. Mikäli tilaisuudessa käytetään umpinaisessa 

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, evakuoi vielä paikalla olevat sovittuun 

kokoontumispaikkaan   

- sulje ovet ja ikkunat palokohteen läheisyydessä, sulje ilmastointi mikäli mahdollista   

- poistu palon välittömästä läheisyydestä   

- ilmoita / varoita lähiympäristöä palosta   

- opasta pelastuslaitos paikalle  

IF Gnistanin tiloista;  

➔ seuran toimistosta, kioskista ja varuste varastosta löytyy alkusammuttimet, sekä 

sammutuspeitot.  

➔ Paarit löytyvät varuste varastosta.  

➔ Ensiapukaappi/- taulu löytyy seuran toimistosta sekä kioskista.  

➔ Defibrilaattori löytyy seuran kioskista (oven viereisessä alakaapissa) 

 

3.2.2. Muu turvallisuusuhka 

 

Jos kyseessä on seuran tapahtumaan kohdistuva muu uhkaus, esimerkiksi pommiuhka, on 

heti uhkauksen tapahduttua tehtävä ilmoitus hätänumeroon 112, minkä jälkeen tehdään muut 

tarpeelliset toimenpiteet.  

Toimenpiteet: 

- ilmoita poliisille, yleinen hätänumero 112   

- yritä selvittää mahdollisimman tarkoin, mitä on uhattu tehtävän, missä ja milloin 

uhkaus on aiottu toteuttaa   

- evakuoi kenttä tai liikuntasali   

- ohjaa pelastuslaitos paikalle  

 

3.2.3. Liikenne  

 

Sekä yksittäisen pelaajan, että joukkueen matkat harjoituksiin tai peliin ovat myös 

turvallisuusriski. Tällainen voi olla esim. liikenneonnettomuus.  
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Joukkueen toimihenkilöt luovat ohjeistukset joukkueen toiminnalle, missä mm varmistetaan, 

että pieniä pelaajia ei jätetä yksin kentälle tai muuhun tilanteeseen, vaan että, heitä tulee 

huoltaja hakemaan.  

 

Vanhemmat tai muut kuljettajat huolehtivat, että auton suurinta sallittua henkilömäärää ei 

ylitetä, jotta autoileminen olisi turvallista. Kuljettajan ja ajoneuvon on oltava ajokunnossa. 

Ajoreitti ja aikataulu suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan niin, että vältetään esimerkiksi 

tietyöt, aamu-, iltapäivä- ja viikonloppu ruuhkat. Ajoneuvon ja matkustajien huollosta 

huolehditaan säännöllisin väliajoin. 

 

3.3. Tapaturmat ja sairaudet  

 

Pelaajilla tulee olla joko oma henkilökohtainen kilpaurheilun kattava vakuutus tai seuran hankkima 

vakuutus. Joukkueenjohtajat pyytävät todistukset vanhemmilta nähtäväksi kausittain, jos vakuutusta 

ei oteta joukkueen kautta.  

Seura järjestää kerran vuodessa huoltajan peruskurssin, johon toivotaan osanottajia jokaisesta 

joukkueesta/useasta peliryhmästä. 

On toivottavaa, että jokaisessa joukkueessa on ainakin yksi ensiapukurssin suorittanut tai vastaavat 

tiedot omaava henkilö.  

 

 

 3.3.1. Tapaturma 

 

 Tapaturmia ja sairaskohtauksia voi sattua harjoitus- tai pelitilanteessa, esim. ruhje,  

luunmurtuma, auringonpistos. Tällöin kyseessä on yksittäisen henkilön loukkaantuminen tai 

sairastuminen. Huoltaja tai joukkueen muu tausta varmistaa, että joukkueella on aina mukana 

ensiapulaukku. Ensiapulaukun vähimmäissisältö on kylmäpussi, haavanpuhdistusaine, 

haavan sidontavälineet ja laastaria. Ne vahingot, joita ei näillä varusteilla pystytä hoitamaan, 

vaativat terveysasemalla tai lääkärillä käyntiä. On toivottavaa, että jokaisessa joukkueessa on 

ainakin yksi ensiapukurssin suorittanut tai vastaavat tiedot omaava henkilö.  

 

 3.3.2. Sairauskohtaus / sairastuminen 

 

Pelimatkoilla tai turnauksissa voi samanaikaisesti sairastua useampi henkilö esimerkiksi 

vatsatautiin tai muuhun epidemiaan. Silloin on tärkeä mahdollisuuksien mukaan estää taudin 

tarttuminen muihin. Erityisesti turnauksissa on yleinen siisteys tärkeää. Varmista muun 

muassa, että pelaajat pesevät kätensä riittävän usein ja että juomapullot pestään aina käytön 

jälkeen.  

 

Jalkapalloa pelataan myös kesäisin ja usein paikoilla, jossa lämpötila saattaa nousta hyvinkin 

korkeaksi. Huoltaja varmistaa, että jokainen pelaaja juo riittävän paljon nestettä päivän 

aikana, mieluummin vettä kuin virvoitusjuomia tai mehua. Vettä pitää juoda säännöllisin 

väliajoin. Kun jano yllättää, ollaan jo myöhässä.  

 

 3.3.3. Sairaus 

 

Valmentajan ja huoltajan on syytä tietää pelaajien allergioista ja muista sairauksista, jotka 

voivat aiheuttaa oireita tai ongelmia pelimatkoilla (kuten diabetes, keliakia, astma, yliherkkyys 

ampiaisenpistolle tai tietyille lääkeaineille) ja varmistaa, että potilaalla on tarvittavat hoito- 

ohjeet ja lääkkeet mukanaan.  

 

Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa   
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- Tee nopeasti tilannearvio   

- Selvitä, mitä on tapahtunut   

- Vakavissa tapauksissa hälytä apua, yleinen hätänumero 112 ja noudata 

hätäkeskuksen ohjeita   

- Onko potilas tajuissaan ja hereillä   

- Hengittääkö hän, toimiiko sydän. Elvytys pitää aloittaa välittömästi.  

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

- Käytä joukkueen ensiapulaukkua tai tapahtumapaikan ensiapukaappia   

- Pyydä apua ensiaputaitoisilta  

 

 

4.Hoitosuunnitelma 

 

4.1. Loukkaantuminen  

 

Hyvä ensihoito ja ensiapu on vamman paranemisen ja kuntoutumisen perusta. Ensihoito tarkoittaa 

neljän K:n hoitoa:  

• Kompressio eli puristus – ei liian kireälle  

• Kylmä – ei suoraan iholle - paleltumavaara!  

• Kohoasento – turvotus laskee  

• Kevennys – ei turhaa rasitusta  

Jos 2 vuorokauden kuluessa vamma ei ole selvästi parempi, eli lähes oireeton, on hyvä hakeutua 

lääkärin vastaanotolle. Oireita vakavammasta vammasta, eli rikkoutuneesta kudoksesta: selvä 

turvotus, leposärky, mustelma, rasituksessa lisääntyvä kipu, Jos edellä mainitut oireet lisääntyvät, on 

syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle ennen edellä mainittuja aikarajoja. 

 

Päähän kohdistuneen iskun jälkeen on tärkeää huolehtia iskun saaneen hengityksestä ja seurata 

tajunnan tilaa sekä mahdollisia muita oireita. Potilas on välittömästi toimitettava sairaalahoitoon, jos 

hänellä iskun jälkeen on jokin seuraavista oireista, jota ei ollut ennen vammaa: 

● tajuttomuus tai vaikeuksia pysytellä tajuissaan (esim. pitää silmiä auki) 

● vaikeuksia ymmärtää puhetta tai kirjoitettua tekstiä 

● tunnon menetys 

● yleinen heikkous 

● näön tai kuulon menetys 

● verenvuoto korvasta 

● musta silmä ilman silmään kohdistunutta vammaa. 

Sairaala seurantaan kuuluvat myös päähän osuneen vamman jälkeen lapset, joiden voinnissa on 

poikkeavaa, sekä vahvasti päihtyneet henkilöt, samoin kuin oireettomat henkilöt, joiden päähän on 

kohdistunut suurienergiainen vamma. 

 

4.2. Kasvukivut 

 

Usein pelaaja saattaa kärsiä kasvun mukanaan tuomista ns. kasvukivuista, joiden taustalla ei 

välttämättä ole varsinaista tapaturmaa tai loukkaantumista. Nämä kasvukivut ja/tai ns. rasitusvammat 

ovat usein täysin normaaleja pituuskasvuun liittyviä oireita, ja niitä voi olla ajoittain hyvinkin vaikea 

tunnistaa. Näille kasvukivuille on tyypillistä, että lepo auttaa vähäksi aikaa, mutta rasitusta lisättäessä 

vaivat alkavat uudestaan.  

 

Kasvuun liittyvissä rasitusvammoissa olisi erittäin tärkeää, että pelaaja hakeutuisi tarpeeksi ajoissa 

lääkärin/ fysioterapeutin vastaanotolle. Näin vaiva tai ongelma pystytään tunnistamaan nopeasti ja 
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hoitamaan asianmukaisesti. Pitkittyneenä vaiva pahenee ja aiheuttaa mahdollisesti ns. toissijaisia eli 

sekundäärisiä vaivoja (muiden rakenteiden kipeytymistä).  

 

 

 

5. Turvallisuusjärjestys 

 

Mikäli sattuu onnettomuus tai muu tilanne, jossa joudutaan turvautumaan turvallisuussuunnitelmaan, 

on IF Gnistan ry:ssä sovittu seuraavasta hoito/ toimenpide järjestyksestä: 

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

- Sen jälkeen varmistetaan tapahtumapaikka ja lähiympäristö (kentät, rakennukset, autot ja 

muu sellainen). Tähän kuuluu myös mahdollisen ympäristövahingon estäminen tai 

minimoiminen.  

- Turvallisuussuunnitelmaan turvautuneen joukkueen on raportoitava IF Gnistan ry:n 

hallitukselle tapahtuneesta välittömästi, viimeistään 3 päivän kuluessa tapahtuneesta.  

 

 

6. IF Gnistanin tapahtumat, joissa suunnitelmaa noudatetaan 

 

6.1. Pelit ja turnaukset  

 

Kotipeleissä ja järjestämissään turnauksissa seuralla ja järjestävällä joukkueella on vastuu pelin 

turvallisuudesta. Jos kyseessä on virallinen (maksullinen) yleisötilaisuus, niin järjestyksenvalvojien 

lukumäärän poliisi määrää tapahtuman koon mukaan. IF Gnistan ry:n tai järjestävän joukkueen 

edustaja on yhteydessä poliisiin, jonka kanssa sovitaan järjestysvalvojien lukumäärä.  

 

Muut suurien tapahtumien turvallisuusjärjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti Pelastuslaitoksen 

kanssa. Järjestyksenvalvojien tehtävä on ensisijaisesti vastata yleisön, pelaajien sekä toimitsijoiden 

turvallisuudesta. Järjestyksenvalvojina toimivilla henkilöillä tulee olla mukana voimassa oleva poliisin 

myöntämä järjestyksenvalvojakortti sekä yllään järjestyksenvalvoja – tunnuksella varustettu liivi.  

 

Pienemmissä tapahtumissa, mihin ei ole vaadittu virallista järjestyksenvalvojaa tulee järjestävän 

tahon huolehtia tapahtuman turvallisuudesta. Vastaavan henkilön tulee olla tapahtuma aikana 

tavoitettavissa, mikäli ohjeistusta tai viestintää turvallisuus suunnitelmasta ei ole tehty. 

 

Jos Gnistanin joukkue pelaa vieraspelin, on kotijoukkueen vastuulla huolehtia turvallisuudesta 

joukkueen turvallisuusvastaavan ohjeiden mukaisesti. Jos jokin turvallisuusasia mietityttää, tulee 

joukkueenjohtajan selvittää se kotijoukkueen toimihenkilöiden kanssa. Vieraspeli tapahtumissa 

joukkueenjohtajan tulee olla selvillä turvallisuusjärjestelyistä ja varmistaa ensiavun saatavuus. 

 

 

 

 

6.2. Harjoitukset  

 

Ulko harjoituksissa noudatetaan kentän ja stadionin sääntöjä ja ohjeistuksia. Jokainen huolehtii 

omien jälkien siivoamisesta, ettei niistä aiheudu vaaratilanteita muille. Stadion alueella ei käytetä 

minkäänlaisia kulkuneuvoja; ei sähköskuutteja, skeittilautoja, pyöriä, autoja tms turvallisuus syistä. 

Talvella kiinnitetään erityistä huomiota ulkotilojen kuntoon loukkaantumisten ennaltaehkäisemiseksi. 

On huomioitava myös keliolosuhteet, etteivät pelaajat turhaan sairastu harjoitusten seurauksena.  
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Sisäharjoituksissa noudatetaan liikuntasalin omia sääntöjä, sisältäen turvallisuussäännöt. 

Sisäkauden ensimmäisissä harjoituksissa käydään läpi kyseisen liikuntasalin varauloskäytävät. 

 

 

6.3. Futiskerhot ja -leirit 

Futiskerhojen pelaajat ovat nuoria ja aloittavat vasta harrastuksensa parissa. Näiden vasta-alkajien 

osalta on tärkeää, että vanhemmat tutustuvat liikuntasalin hätäuloskäyntiin ja kokoontumispaikkaan. 

 

Futis Leireillä noudatetaan samoja ohjeistuksia kuin ulko- ja sisäliikuntapaikkojen ohjeistuksissa. 

Käsihygieniasta huolehtiminen on erityisen tärkeää, kun leirillä tarjotaan ruokailut. Pidempien päivien 

johdosta sääolosuhteet voivat vaihdella, jolloin varustukseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota. 

 

IF Gnistanin vastuullisen toiminnan periaatteet sekä suunnitelma alaikäisten 

koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi on julkaistu seuran nettisivuilla. 

 

 

6.4. Matkat peleihin  

 

IF Gnistan ry:n hallitus ohjeistaa toimihenkilöt ja joukkueet toimimaan turvallisuus ohjeistuksen 

mukaisesti ennakoiden mahdollisia uhkia ja välttämään ne. Tilakyytien varaamisessa varmistetaan 

toimijan turvallinen ja luotettava toiminta ja kalusto. 

 

6.5. Majoittuminen 

 

Kun joukkue on matkoilla ja yöpyy yhdessä, on turvallinen majoittuminen tärkeää. Kun käytetään 

yleisiä majoituspalveluja, on niitä tarjoavalla taholla vastuu turvallisuudesta. Turnauksissa 

majoitutaan toisinaan tiloihin, joita ei ole suunniteltu majoittumiseen, esimerkiksi kouluissa. Tällöin on 

syytä muistaa ja varmistaa muutama asia.  

 

Ennen lähtöä turnaukseen joukkue käy pelaajien ja vanhempien kanssa läpi turnaus tapahtuman 

kokonaisuudessaan (pelit, matkat, vapaa-aika, majoittuminen, pelisäännöt ja niin edelleen). Tällä IF 

Gnistan ry ja joukkue saa vanhempien hyväksymisen kyseisille järjestelyille ja valtuudet toimia 

yhdessä sovitulla tavalla.  

 

Majoituspaikalla selvitetään varauloskäyntien sijainti ja varmistetaan, että jokainen mukanaolija tietää 

niiden sijainnin. Yöpymistilat lukitaan, kun tilat jäävät tyhjilleen. Etenkin nuoremmissa ikäluokissa on 

syytä pohtia huonejakoja erityisen tarkkaan ja pitää huolen, että huoltajilla on pääsy lasten huoneisiin 

tarvittaessa. Noudattamalla samoja käyttäytymissääntöjä kuin kotona ja koulussa vältytään 

ylimääräisiltä ongelmilta.  

 

Majoittumisiin liittyen on myös äärimmäisen tärkeää, että matkalla oleviin aikuisiin voi luottaa. 

Matkalle lähtevä huoltaja on vastuussa kaikista matkalla olevista pelaajista ellei muuta sovittu, joten 

hänen vastuullaan on toimia ohjeiden ja tapahtuma agendan mukaan ja huolehtia mahdollisista 

lääkityksistä, allergioista ym. 

Seuran vapaaehtoisista pyydetään/on pyydetty rikostaustaselvitys seuran toimesta ennen 

tämänkaltaisille matkoille lähtöä. Mikäli herää pienikin epäilys epäasiallisesta toiminnasta vastuussa 

olevan aikuisen suhteen tulee toimiin ryhtyä välittömästi IF Gnistan ry vastuullisten toimintatapojen -

dokumentin mukaan. 
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6.6. Leirit, matka turnaukset tai vastaavat tapahtumat  

 

Kun lähdetään tapahtumaan, jossa yövytään laatii joukkueenjohtaja / valmentaja / 

tapahtumavastaava dokumentin, missä kirjataan esim   

- Lista mukaan otettavista tavaroista (pelivarusteiden lisäksi).   

- tapahtuman peli- ja turvallisuussäännöistä!  

Ennen lähtöä tapahtumaan, tulee lasten ja vanhempien sitoutua tapahtuman sääntöihin 

 

Noudatetaan yleiseltä osin seuran toimintatapoja ja turvallisuusohjeita. Alkoholia tai muita päihteitä, 

tulentekovälineitä, teräaseita tai muita tavaroita, joilla voi vaarantaa oman tai muiden henkilöiden 

turvallisuuden ei saa ottaa mukaan/käyttää. Mikäli kiellettyjä tavaroita löydetään, toimitaan 

tarvittaessa:  

- kiellettyjen aineiden tai tavaroiden luovuttaminen joukkueen toimihenkilölle ja varoituksen 

antaminen, tarvittaessa pelaaja voidaan lähettää kotiin, jolloin kustannuksista vastaa aina 

pelaajan perhe (Varmistetaan, että pelaajan huoltaja on kotona).  

- Kiellettyjen aineiden tai tavaroiden luovuttaminen viranomaisten haltuun ja asian jättäminen 

viranomaisten hoidettavaksi.  Joukkueen tulee kantaa vastuunsa ja auttaa viranomaisia ja 

omaa pelaajaansa kyseisen tapauksen selvittämiseksi.  

- Nämä säännöt koskevat kaikkia tapahtumassa mukana olevia seuran edustajia, 

toimihenkilöitä, pelaajia ja vanhempia.  

- Kiellettyjen aineiden / esineiden löytymisestä tai vaarallisesta toiminnasta ilmoitetaan aina 

alaikäisen pelaajan huoltajalle välittömästi asian tultua ilmi.  

 

Valmentajan ja/tai huoltajan tulee tietää pelaajien allergiat, muut sairaudet ja mahdolliset lääkitykset, 

jotka voivat aiheuttaa oireita ja ongelmia harjoitustilanteissa ja pelimatkoilla, sekä varmistaa, että 

pelaajalla on tarvittavat hoito-ohjeet ja lääkkeet mukana. 

 

 

6.7. Muuta  

 

Mikäli seura / joukkue järjestää pelien yhteydessä oheistapahtumia, esim. kioskin pito tulee näissä 

toimia erityisen huolellisesti. Myytävien tuotteiden säilytyksessä on oltava huolellinen, jotta ei myydä 

pilaantunutta ruokaa tai ettei tuote pääse myyntitilanteessa pilaantumaan. Tarjottavan juomaveden ja 

astioiden puhtauden varmistamisella vältetään ruokamyrkytyksiä. Myyntikojut keräävät ihmisiä 

ympärilleen, joten niiden sijoittelussa on huomioitava, etteivät ne häiritse peliä tai kulkuväyliä. Ne 

eivät saa myöskään tukkia uloskäyntejä.  

 

 

 

 

7.Kenttien ja liikuntasalien turvallisuus  

 

7.1. Ulkokentät 

 

Seuran jäsenet pelaavat ja harjoittelevat toisinaan muiden omistamilla kentillä ja -tiloissa. Vastuu 

muiden kenttien kunnosta ja huollosta sekä yleisestä turvallisuudesta kuuluu kyseisen kentän tai -

tilan omistajille. 

Kunnioitamme ja siivoamme omat jälkemme yhtä lailla muiden kentiltä ja tiloista, kuten toivomme 

muiden toimivan omalla kentällämme ja tiloissamme. 
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7.2. Mustapekka Areena 

 

- Mustapekka Areena, Käskynhaltijantie 11, 00640 Helsinki 

 

Kentän tulee olla sellaisessa kunnossa, että sillä voi turvallisesti harjoitella ja pelata jalkapalloa. 

Tapahtuman turvallisuudesta (pelit ja harjoitukset) vastaa IF Gnistan ry turvallisuussuunnitelman ja 

viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Turvallisuusvaatimus koskee sekä pelaajia, 

toimihenkilöitä että katsojia. Lähellä ei saa olla asioita, jotka vaarantavat pelaajien tai katsojien 

turvallisuuden (työmaa, maantie, lahoja puita, aitoja jne.) Talvella kentän kunnossapito vaatii paljon 

töitä pakkasesta, lumesta ja jäästä johtuen. Kenttä ja sen ympäristö pyritään pitämään 

mahdollisimman hyvässä kunnossa, jotta siellä on turvallista harjoitella ja toimia. Jos näitä 

turvallisuusuhkia ilmenee, on järjestävän joukkueen huomautettava tästä kenttävastaavalle ja 

päätettävä, voidaanko peli/harjoitukset viedä turvallisesti läpi. 

 

Oulunkylän Tekonurmi Oy vastaa Mustapekka Areenan jalkapallonurmen sekä stadionin kunnosta ja 

huollosta. Mikäli havaitset kentän kunnossa tai huollossa huomautettavaa pyydämme ilmoittamaan 

siitä välittömästi Oulunkylän Tekonurmi Oy; osalta kenttämestari Toni Seppälälle p. 0505587893 tai 

toiminnanjohtaja Petri Haapimaalle p. 0400637316. 

 

 

7.3. Koulujen liikuntasalit 

 

- Oulunkylän yhteiskoulu, Siltavoudintie 24, 00640 Helsinki 

- Oulunkylän ala-aste, Teinintie 8, 00640 Helsinki 

- Stadin ammattiopisto, Kullervonkatu 11, 00610 Helsinki 

- Maunulan ala-aste,  Maunulanmäki 5 , 00630 Helsinki 

 

Harjoitussalien tulee olla sellaisessa kunnossa, että niissä voi turvallisesti harjoitella. Tiloissa ei saa 

olla pelaajien turvallisuutta vaarantavia seikkoja (puutteellinen valaistus, vaurioitunut lattian pinta, 

roskaa, keskeneräinen remontti, telineitä tai muuta sellaista). Joukkueen valmentaja / toimihenkilö 

varmistaa tilanteen ennen harjoituksen alkamista. Tilojen kunnosta ja siisteydestä vastaa niiden 

omistaja tai haltija, jolle on esitettävä mahdolliset huomautukset.  

 

Kun ollaan sisätiloissa, on tärkeää, että jokainen noudattaa kyseisen tilan omia turvallisuussääntöjä 

sekä toimintaohjeita. Joukkueiden on tutustuttava varauloskäynteihin ja harjoiteltava poistumista. 

Alkusammutusvälineiden sijainti ja kunto on varmistettava. Jokaisella lisäharjoitus paikalla on koulun 

erikseen määräämä kokoontumispaikka, jonne kaikki menevät, jos rakennus joudutaan 

evakuoimaan.  

 

 

 

Yleinen toimintaohje evakuointitilanteessa:  

Määräyksen evakuoinnista voi antaa viranomainen tai tapahtuman turvallisuudesta vastaava henkilö 

(harjoitukset, peli tai muu sellainen; joukkueen/seuran toimihenkilö). Kentältä tai salista voidaan 

joutua poistumaan tulipalon, pommiuhan, myrkky- tai kaasuvaaran tai vakavan häiriköinnin tai muun 

vaaratilanteen takia. Hallitulla ja ripeällä poistumisella ehkäistään tapaturmien ja paniikin synty.   

- Selvitä etukäteen lähin poistumistie / varatie   

- Älä käytä hissejä   

- Poistu joukkueen kanssa heti lähintä turvallista reittiä käyttäen - älä poistu savuiseen 

porraskäytävään tai ulkona tuulen alapuolelle tai kaasu- tai myrkky onnettomuuksissa 

sisätiloihin, joista ilmastointi on katkaistu.   

- Siirry ennalta sovittuun kokoontumis pisteeseen   

https://www.bing.com/local?lid=YN8056x8968290227875079498&id=YN8056x8968290227875079498&q=Maunulan+ala-asteen+koulu&name=Maunulan+ala-asteen+koulu&cp=60.228736877441406%7e24.930517196655273&ppois=60.228736877441406_24.930517196655273_Maunulan+ala-asteen+koulu
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- Estä paniikin syntyminen – toimi rauhallisesti MUISTA OMA ESIMERKKI   

- Takaisin saa palata vasta, kun viranomainen (jos pelastuslaitos on hälytetty) tai tapahtumasta 

vastuusta oleva henkilö on antanut siihen luvan 

 

8. Yhteystiedot 

 

Tässä on lueteltu eri tahojen yhteystietoja, jotka voivat olla tarpeellisia turvallisuussuunnitelman 

noudattamiseksi.  

 

8.1. Turvallisuusviranomaiset 

 

Yleinen hätänumero 112  

 

Kun teet ilmoituksen, muista kertoa:  

1) Kuka olet (Matti Meikäläinen, IF Gnistan ry)  

2) Mistä soitat (esimerkiksi kentän/liikuntasalin nimi ja osoite)  

3) Miksi soitat, mitä on tapahtunut (mahdollisimman tarkkaan)  

4) Odota toimintaohjeita  

5) Järjestä opastus tapahtumapaikalle  

6) Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan  

 

● Soita äkillisissä terveysongelmissa Päivystysapu-palveluun puh. 116 117  

(0 eur, suuntanumeroa ei tarvita) ennen päivystykseen hakeutumista.  Päivystysapu palvelee 

ympäri vuorokauden. Hätätilanteessa soita 112. 

 

- Päivystyspisteet 

Yli 16-vuotiaat nuoret ja aikuiset 

● Haartmanin sairaala (HUS), Haartmaninkatu 4, rakennus 12 

● Malmin sairaala (HUS), Talvelantie 6 A, rakennus 2 A 

Alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret 

● Uusi lastensairaala (HUS), Stenbäckinkatu 9 

Arkisin klo 16–08 ja viikonloppuisin ja pyhinä ympäri vuorokauden helsinkiläisiä palvelevat myös; 

● Jorvin päivystys, Turuntie 150, Espoo, puh. 09 471 83300 

● Peijaksen päivystys, Sairaalakatu 1, Vantaa, puh. 116 117. 

 

- Terveyskeskus klo 8-16: Oulunkylän terveysasema, Kylänvanhimmantie 25, 00640 Helsinki 

 +358 9 3105015  
 

 

- Soita terveysneuvonnan numeroon 09 310 10023, kun sinulla on kiireettömiä terveyteen tai 

terveyspalveluihin liittyviä kysymyksiä 

 

 

 

 

 

https://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/haartmanin-sairaala
https://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/malmin-sairaala
https://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/uusi-lastensairaala
http://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Hatatilanteet
http://www.vantaa.fi/fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/ensiapu_ja_paivystys/terveyskeskuspaivystys
https://www.bing.com/local?lid=YN8056x4932897147046951984&id=YN8056x4932897147046951984&q=terveysasema&name=terveysasema&cp=60.22748947143555%7e24.96269989013672&ppois=60.22748947143555_24.96269989013672_terveysasema
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IF GNISTAN ry suunnitelma turvallisen harrastusympäristön 

varmistamiseksi alaikäisille lapsille 

Lapsen turvallisuutta lisäävien toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja 
edistää lasten turvallisuutta seurassamme. Toimintatapojemme avulla huolehdimme 
alaikäisten koskemattomuudesta ja ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia 
tapahtumia ja tekoja. 

IF Gnistan ry:ssä selvitetään välittömästi toiminnassa mahdollisesti ilmenevät 
epäilyt alaikäisen lapsen turvallisuutta ja koskemattomuutta vaarantaneista 
tapahtumista ja teoista. 

Toimintatavat ovat kaikkien nähtävissä IF Gnistan ry:n kotisivuilla www.gnistan.fi ja 
niistä on tiedotettu vanhempia, valmentajia sekä vapaaehtoistoimijoita. 

 

IF Gnistan ry:n toimintatavat 

IF Gnistan ry tarjoaa lapselle päihteettömän, väkivallattoman ja turvallisen 
ympäristön. Haluamme ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen lapseen kohdistuvan 
häirinnän, väkivallan, syrjinnän ja hyväksikäytön., että 

Toimintaohjeen tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminnan järjestäjät sitoutuvat 
lasten turvallisuutta ja koskemattomuutta edistäviin toimintatapoihin. 
Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan tässä sitä, että  

• lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat  

• lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan  

• lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan  

• lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta 
huumeiden käyttöön ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.  

 

Toimintatapojemme avulla  

• edistetään lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä,  

• tuetaan alaikäisten turvallista osallistumista toimintaan sekä  

• vahvistetaan lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan. 

 

http://www.gnistan.fi/
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IF Gnistan ry:ssä pyritään aina ennaltaehkäisemällä varmistamaan alaikäisten 
turvallisuus. Lisäksi ohjeistetaan seuratoimijoita tilanteisiin, joissa 
ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta häirintää, kiusaamista, väkivaltaa tai 
hyväksikäyttöä tapahtuu ja siihen joudutaan puuttumaan. 

 

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 

IF Gnistan ry on tehnyt suunnitelman lapsen turvallisuuden ja koskemattomuuden 
turvaamiseksi. Suunnitelma on yhdistyksen hallituksen hyväksymä ja hallitus valvoo 
sen toteutumista. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain hallituksen 
kokouksessa tai tarvittaessa. 

Yhdistyksemme vastuuhenkilönä alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä 
on toiminnanjohtaja Petri Haapimaa. 

Yhdistyksessämme noudatetaan avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa 
kaikista asioista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi varmistamme, että ohjeet ja 
käytännöt ovat kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla, esimerkiksi seuran 
kotisivuilla. 

Tiedotamme lasten ja nuorten huoltajille lasten turvallisuutta koskevista 
kysymyksistä osana muuta tiedottamista. Varmistamme, että lasten huoltajat 
tietävät keneen voivat olla yhteydessä, mikäli epäilyä väärinkäytöksistä ilmenee. 

IF Gnistan ry:n seuratyöntekijöille ja valmentajille tehdään rikosrekisteriotteen 
tarkistus. Myös vapaaehtoisille (joukkueenjohtajat, huoltajat ja vapaaehtoisena 
toimivat valmentajat) aloitetaan tekemään rikosrekisteriotteen tarkistukset 
alkuvuodesta 2023. 

 

Toimintatavat, mikäli IF Gnistan ry:ssä ilmenee häirintää, väkivaltaa, 
kiusaamista tai hyväksikäyttöä tai epäilyä sellaisesta 

• Vastuu asian hoitamisesta on aikuisilla, ei lapsilla tai nuorilla  

• Tarkistetaan huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt. Kaikkiin alaikäisten 
häirintää koskeviin valituksiin tai epäilyihin suhtaudutaan vakavasti ja ne 
tarkistetaan huolellisesti. Lähtökohtana on aina häirinnän kohteeksi 
joutuneen henkilön oma kokemus.  

• Valituksista tai epäilyistä kerrotaan viipymättä. Alaikäisen häirintää 
koskevista valituksista tai epäilyistä kuulevan aikuisen tulee aina viipymättä 
kertoa asiasta seuran toiminnanjohtajalle tai seurakoordinaattorille. Aikuinen 
ei saa kertoa asiasta muille osapuolille. Toiminnanjohtaja tai 
seurakoordinaattori on yhteydessä molempiin osapuoliin ja alaikäisen 
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vanhempiin sekä muihin tarpeelliseksi katsomiinsa tahoihin asian 
selvittämiseksi.  

• Puututaan rikosepäilyihin välittömästi. Mikäli jollain seuran toiminnassa 
mukana olevalla henkilöllä on syytä epäillä, että kyseessä on rikos eli 
rikoslaissa mainittu teko, on otettava viipymättä yhteyttä poliisiin ja 
lastensuojeluviranomaiseen. Tässä yhteydessä on myös välittömästi oltava 
yhteydessä seuran urheilutoimenjohtajaan tai hallituksen puheenjohtajaan, 
joiden tehtävänä on ottaa seuran puolesta yhteyttä alaikäisen vanhempiin. 
Seuran urheilutoimenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja avustavat poliisia 
sekä vastaavat kaikesta tarpeellisesta tiedottamisesta.  

• Hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Seura voi harkintansa mukaan 
ottaa yhteyttä myös ulkopuolisiin vaitiolovelvollisiin ammattiasiantuntijoihin 
avun ja/tai neuvojen saamiseksi.  

• Toimitaan lasten ja nuorten edun mukaisesti. Lasten ja nuorten turvallisuus 
on tärkeintä. Tilanteen selvittelyssä mukana olevien toimijoiden 
velvollisuutena on varmistaa, että epäasiallinen toiminta ei jatku. Mikäli 
aikuisen käyttäytyminen alkaa liukua väärään suuntaan, se otetaan puheeksi 
välittömästi. Myös mikäli nuoren käyttäytyminen aikuista kohtaan on 
epäasiallista, asiaan puututaan heti. Jos kyseessä on vakavampi epäily 
häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen 
kanssakäyminen katkaistaan, kunnes asia on selvitetty.  

• Viestitään selvästi ja totuudenmukaisesti. Varmistetaan, että kaikkia 
osapuolia kuullaan huolellisesti. Huolehditaan, että kaikki osapuolet tietävät, 
miten asian käsittely etenee. Huolehditaan kaikkien osapuolien 
oikeusturvasta asiasta mahdollisesti ulospäin viestittäessä. 

 
Yhteystiedot häirintä- ja kiusaamistapauksissa:  

• Toiminnanjohtaja Petri Haapimaa, petri.haapimaa@gnistan.fi, 0400637316  

• Seurakoordinaattori Nina Lehtonen nina.lehtonen@gnistan.fi, 0503643954 

Osoite palautekyselyyn, jonka kautta on mahdollista informoida kiusaamis- tai 
häirintätapauksista myös nimettömänä:  Ilmoitus seuran toiminnassa ilmenneeseen 
kiusaamiseen tai häirintään – IF Gnistan 

 

 

https://gnistan.fi/ilmoitushk/
https://gnistan.fi/ilmoitushk/

