TURVALLISUUSOHJE F.C.ESPOO ry
Hyväksytty hallituksessa 14.2.2017
Tämä on turvallisuusohje FC Espoon (myöhemmin seura) joukkueille erilaisia uhka-, kriisi- /vaaratilanteita
varten. Mahdollisiin kriisitilanteisiin ja niistä annettuihin toimintaohjeisiin etukäteen tutustuminen
helpottaa tilanteessa toimimista.

Seuran kriisitiedotuksesta vastaa seuran puheenjohtaja. Vakavimmissa tapauksissa ole yhteydessä
mahdollisimman pian puheenjohtajaan kertoaksesi mitä ja missä on tapahtunut. Kriisitilanteen sattuessa
tapahtumien kommentointi medialle seuran edustajana on muilta toimihenkilöiltä kielletty. Puheenjohtajan
estyneenä ollessa kriisitiedotuksesta vastaa seuran varapuheenjohtaja.

1. Jalkapallotapahtumien perustiedot

Joukkueiden harjoitukset sekä koti- ja harjoitusottelut pelataan pääasiassa Leppävaaran liikuntapuiston
nurmi- ja tekonurmikentällä. Näiden lisäksi, erityisesti talvikaudella, joukkueet harjoittelevat myös
jalkapallohalleissa ja koulujen liikuntasaleissa.

Leppävaaran liikuntapuiston osoite on Veräjäpellonkatu 7, 02650 Espoo.

2. Yhteystietoja

Poliisi: Akuutti hätätilanne 112 Lähipoliisi, ennalta ehkäisevä poliisitoiminta kts poliisi.fi
Pelastuslaitos: Akuutti hätätilanne 112 Ennalta ehkäisevä neuvonta, yleisötapahtumat kts.lup.fi
Seuran puheenjohtaja Juha Luusua, 040 311 3005
Seuran varapuheenjohtaja Jonas Tallqvist, 0400 685 455
Talous-ja hallintopäällikkö Juha Salmi, 0500 464 060
Valmennusjohtaja Tommi Laitila, 050 303 4649

3. Riskianalyysi
Taulukkoon on kerätty mahdollisia uhka-, rikos- tai vaaratilanteita sekä lyhyet toimintaohjeet joukkueen
toimijoille kriisin yllättäessä. Kappaleessa 4 on kattavammat /tarkemmat ohjeet.
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4. Toimintaohjeet erilaisiin kriisi-, uhka-, rikos- tai onnettomuustilanteisiin

Hätäilmoituksen tekeminen Yleinen hätänumero 112 Kerro selkeästi: 1. Kuka olet ja mistä soitat 2. Mitä on
tapahtunut 3. Missä on tapahtunut (Kentän/ hallin tms. osoite) 4. Onko joku vaarassa 5. Kerro missä on
opastus paikalle tarvittaessa 6. Vastaa kysymyksiin 7. Sulje puhelin vasta siihen luvan saatuasi

Sairaskohtaus tai tapaturma • Tutki potilas, auta kykysi mukaan • Tee hätäilmoitus 112 • Kutsu
ensiaputaitoinen henkilö paikalle • Älä jätä potilasta yksin • Selvitä sairasauton tuloreitti vapaaksi • Opasta
sairasauto kohteeseen

Tulipalo • Pelasta vaarassa olevat • Tee hätäilmoitus 112 • Aloita sammutus alkusammutusvälineillä ja auta
uhreja • Rajoita palo mahdollisuuksien mukaan ja siirrä vaaralliset aineet turvaan • Varoita vaarasta •
Opasta pelastuslaitos ja muut auttajat paikalle

Ukkonen, rankkasade • Ukkosen lähestyessä kenttää, varoita riittävän ajoissa mahdollisesta vaarasta •
Ohjaa pelaajat ja katsojat ajoissa suojaan sisätiloihin tai ajoneuvoihin • Muista että oma rauhallinen
käyttäytymisesi ohjaa muiden käyttäytymistä • Ukkosella: -Vältä korkeita paikkoja, avoimia alueita tai
vesialueita -Älä suojaudu puiden, teltan, tilapäiskatsomoiden, vaihtoaitioiden tai muiden sähköä johtavien
metallisten esineiden, kuten jalkapallomaalin, valaisinpylväiden, lipputankojen, aitojen läheisyyteen avoimilla alueilla pyri pitämään vähintään 5m etäisyys toiseen henkilöön -Jos lähellä ei ole suojaa, pysy
paikallasi, laita jalat yhteen ja mene kyykkyasentoon ja suojaa korvat käsilläsi MUISTA! Harjoituksen /
ottelun jatkaminen on turvallista kun viimeisestä salamasta tai jyrähdyksestä on kulunut 30 min
Sähkökatko • Ohjaa pelaajat ja katsojat rauhallisesti ulos tilasta /pukuhuoneeseen. Muista että oma
rauhallinen käyttäytymisesi ohjaa muiden käyttäytymistä • Tee ilmoitus vahtimestarille ja/tai
energialaitokselle

Varkaus, murto, ryöstö • Älä koske tai sotke rikospaikan tai rikoksentekijän jättämiä jälkiä • Eristä
tekopaikka ja estä sivullisten pääsy paikkaan • Ilmoita poliisille • Mikäli näet rikoksentekijän, täytä
tuntomerkkikaavake ja toimita se poliisille • Opasta tarvittaessa poliisi paikalle

Vahingonteko • Estä rikoksen jatkuminen mikäli mahdollista • Paina mieleesi epäillyn tuntomerkit ja
poistumissuunta • Ilmoita tapahtuneesta poliisille • Täytä tuntomerkkikaavake ja toimita se poliisille •
Mikäli poliisi ei tule tapahtumapaikalle, ohjaa ja opasta asianomistaja tekemään rikosilmoitus lähimmälle
poliisiasemalle kts poliisi.fi

Yleinen vaara -merkki • Yleinen hälytysmerkki on yhden minuutin pituinen, nouseva ja laskeva ääni, jonka
nousevan jakson pituus on 7 sekunttia ja laskevan jakson pituus 7 sekunttia • Tarkoittaa väestöä uhkaavaa
välitöntä vaaraa, jolloin tulee välittömästi: a) siirtyä sisätiloihin, sulkea ovet ja ikkunat, tuuletusaukot ja
ilmanvaihto b) kuunnella radiota ja noudattaa sieltä annettavia ohjeita c) välttää puhelimen käyttöä
pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi d) noudattaa alueellisia yksityiskohtaisia
suojautumisohjeita • Vaara ohi merkki on yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on 1 minuutti •
Kokeilumerkki on 7 sekunnin mittainen tasainen ääni

Lähin väestönsuoja on kentillä on julkisissa rakennuksissa, noudata viranomaisten ohjeita.

Kaasuvaara tilanne • Kaasuvaarasta ilmoitetaan yleisellä hälytysmerkillä a) Jos oleskelet ulkona, etkä pääse
sisälle -Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen -Pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi yläkatsomoon tai
mäen päälle -Paina märkä vaate tai ruohotuppo suun eteen ja hengitä sen läpi b) Jos olet sisätiloissa -Jos
haistat kaasua, paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi -Pysyttele yläkerroksissa ja kuuntele
radiota kunnes vaara ohi

Säteilyvaara tilanne • Säteilyvaarasta ilmoitetaan välittömästi yleisellä hälytysmerkillä -Siirry sisälle, sulje
ovet ja ikkunat -Sammuta ilmastointi ja tiivistä rakennus -Kuuntele radiosta viranomaisohjeita -Suojaa ruoka
ja juomavesi pölytiiviiksi -Hakeudu väestönsuojaan -Nauti joditabletteja vasta viranomaisten kehotuksesta,
älä lähde noutamaan tabletteja rakennuksen ulkopuolelta
-Jos on pakko mennä ulos, käytä tiivistä, ihoa peittävää, helposti puhdistettavaa asua sekä
hengityssuojainta tai talouspaperia/paperia/pyyhettä -Palattuasi jätä vaatteet eteiseen ja peseydy huolella

Pommiuhka • Puhelimen välityksellä tuleva uhkaus -Ole rauhallinen, älä keskeytä soittajaa vaan yritä jatkaa
keskustelua -Varoita muita jo puhelun aikana (lappuviestillä tai muulla keinolla) -Aloita välittömästi
pommiuhkauskaavakkeen täyttäminen -Tiedustele missä ja milloin pommi räjähtää, minkä tehoinen ja
näköinen pommi on, pyydä toistamaan ilmoitus. -Jos mahdollista, kysy uhkauksen motiivia -Puhelun jälkeen
ota yhteys poliisiin

• Kirjallinen uhkaus -Ota yhteys poliisiin -Noudata poliisin antamia ohjeita -Älä tuhoa viestiä, älä tee siihen
muutoksia tai turhia sormenjälkiä -Suojaa viesti ja toimita se poliisille -Ohjaa pelaajat ja katsojat
rauhallisesti ulos tilasta /kentältä /pukuhuoneesta. Muista että oma rauhallinen käyttäytymisesi ohjaa
muiden käyttäytymistä

5. Turvallisuus harjoitus- ja pelitapahtumissa
Jos nuoret harjoittelijat kyseessä, informoi vanhempia harjoituspaikasta (osoite) ja harjoitusten kestosta.
Jos harjoitukset loppuvat ilmoitettua aikaisemmin esim. sään vuoksi, katso että jokaisella lapsella on joku
tuttu aikuinen odottelemassa.

Katso ennen harjoituksia että kenttäalue on turvallinen. Poista tai pyydä pelaajia poistamaan tarvittaessa
roskat ja rikkinäiset välineet kenttäalueelta ennen harjoitusten alkua.

Jokaisessa harjoitus- ja pelitapahtumassa tulee olla huoltolaukku perusvälineistöineen paikalla. Pääasiassa
tämä on joukkueen huoltajan tehtävä, mutta jos huoltaja on estynyt, niin valmentajalla / apuvalmentajalla
olisi syytä olla mukana jonkinlainen ensiapuvälineistö, poikkeuksena jos harjoituspaikalta löytyy valmiina
tarvikkeita.

Huoltolaukussa tulee olla pelaajien yhteystietolista(tai mobiilisti myClub), josta löytyy pelaajan vanhempien
puhelinnumerot sekä mahdolliset vakavammat allergiat ja sairaudet. Valmentajan ja huoltajan on hyvä
tietää harjoitus- /pelipaikan tarkka osoite siltä varalta että joutuu tekemään hätäilmoituksen tai tilaamaan
esim. ambulanssin.

6. Turvallinen matkustaminen joukkueen kanssa

Informoi vanhempia matkasuunnitelmasta ja -ohjelmasta ajoissa. Ilmoita myös kuka toimii matkanjohtajana
ja/tai vastuuhenkilönä sekä hänen yhteystietonsa. Jos matka suuntautuu ulkomaille, jokaisesta ilman
huoltajaa matkustavasta lapsesta tulee olla täytettynä lomake. Lomake kannattaa esitäyttää (laittaa
matkakohteen tiedot) ennen lomakkeen huoltajille lähettämistä.

Pelipassivakuutukset ovat voimassa ympäri maailman peli- ja harjoitustapahtumissa sekä välittömillä
matkoilla majapaikasta peli- /harjoituspaikalle. Muistuta vanhempia ennen matkaan lähtöä että heidän
kannattaa ottaa lapselle tämän lisäksi matkavakuutus, joka korvaa matkalla ns. vapaa-aikana sattuneet
onnettomuudet, matkan mahdollisesta peruuntumisesta johtuvat kulut, matkatavaroiden katoamiset jne.
Tarkista vielä kunkin pelaajan vakuutusturva niiden ehdot.

Suunnittele matka etukäteen hyvin. Valitse turvallinen matkareitti, matkustusmuoto ja majoituspaikka. Pidä
huoli siitä ettei matka-aikataulu on liian tiukka. Muista varata aikaa ruokailuille, wc- käynneille jne.

Varaa matkaan riittävästi luotettavia toimihenkilöitä. Jokaisella toimihenkilöllä tulee olla etukäteen tiedossa
mikä hänen roolinsa matkalla on. Majoitussuunnittelussa tulee huomioida ettei lapsi/ lapset ja aikuinen ole
majoitettuna samaan huoneeseen, poikkeuksena saman perheen henkilöt. Ylipäätään vältetään tilannetta
että minkäänlaiselle väärinymmärrykselle jää tilaa matkustettaessa.

Laatikaa matkaan lähteville matkasäännöt, jotka käytte yhdessä läpi (mallisäännöt materiaalipankissa),
varsinkin jos kyseessä on joukkueen ensimmäinen matka ilman ”vanhempia”. Matkasäännöissä voidaan

sopia mm. käyttäytymisestä eri liikennevälineissä, nukkumaanmenoista, herkkujen syönnistä, kännyköiden
käytöstä jne.

Ota mukaan matkaan huoltolaukku sekä kaikkien pelaajien vanhempien yhteystiedot ja valmiiksi täytetyt
terveystietolomakkeet (pohja materiaalipankissa). Selvitä valmiiksi missä määränpäässä on lähin yksityinen
tai kunnallinen terveysasema /sairaala.

Mikäli matkalla sattuu jotain yllättävää tai esim. matkustusaikataulu /majapaikka muuttuu, ilmoita
vanhemmille pikimmiten mitä on tapahtunut ja miten hoidatte/ hoiditte tilanteen.

7. Vapaaehtoisten rikostaustaote

Pidämme lasten ja nuorten turvallisuutta erittäin tärkeänä seurassamme.

Rikostaustaotteessa näkyy mahdolliset huumausaine-, väkivalta- ja seksuaalirikoksista saadut tuomiot.

Nimetty seuran henkilö tai hallituksen jäsen pyytää kirjallisen luvan hakea rikostaustaotetta
oikeusrekisterikeskukselta. Luvan saatuaan seura hakee ja maksaa otteen (15€/kpl). Ote tulee nimetylle
henkilölle, joka katsoo ja antaa sen jälkeen otteen vapaaehtoiselle itselleen. Siitä ei jää merkintöjä tai
kopiota seuralle, eikä otteen sisältöä käsitellä missään elimessä.

Mikäli otteessa on jokin merkintä, henkilö ei voi toimia seurassamme vapaaehtoisena.

