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1. Turvallisuussuunnitelma
Tämä turvallisuussuunnitelma ohjeistaa Espoon Jäätaitureiden toimintaa. Suunnitelman tavoitteena on
ohjeistaa turvallisessa seuratoiminnassa huomioitavat asiat. Ohjeistuksien lisäksi on tärkeää, että jokainen
seuran toimihenkilöistä pyrkii vaaratilanteiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, jotta niiltä vältyttäisiin.
Turvallisuussuunnitelman hyväksyy Espoon Jäätaitureiden hallitus.
Seuran toiminnassa väkivallan käyttö ei ole hyväksyttävää missään tilanteessa.

2. Turvallisuusorganisaatio
2.1. Hallitus
Espoon Jäätaitureiden hallitus vastaa siitä, että seuralla on ajantasainen turvallisuussuunnitelma.
Hallitus vastaa seuran vakuutustasosta, mahdollisten turvallisuusongelmien taloudellisten seuraamuksien
pysymiseksi hyväksyttävällä tasolla.

2.2. Seuran turvallisuusvastaava
Espoon Jäätaitureiden käytännön turvallisuustyöstä vastaa hallituksen nimeämä turvallisuusvastaava.
Turvallisuusvastaavan keskeisin työ on turvallisuussuunnitelman ajan tasalla pitäminen ja tarvittavien
kehitystoimenpiteiden käynnistäminen.
Espoon Jäätaitureiden turvallisuusvastaava vastaa yhteistyöstä paikallisten viranomaisten kanssa (poliisi,
pelastuslaitos yms.). Tähän kuuluu esim. seuran virallisista tapahtumista ilmoittaminen viranomaisille sekä
mahdollinen raportointi.

3. Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy
Tapahtuman turvallisuudesta vastaavan pitää etukäteen arvioida mahdollisia vahinkoalttiita paikkoja,
varsinkin tapahtumaa varten tehdyt omat rakennelmat. Tarvittaessa asetetaan turvallisuushenkilö
ohjaamaan ja varoittamaan ihmisiä vaaran paikoista.
Mikäli tilaisuudessa käytetään myyntikojuissa nestekaasua, pitää paikallisen pelastusviranomaisen kanssa
sopia käytännön järjestelyistä.

Vanhemmat ovat vastuussa siitä, että lapset ovat harjoituksissa ja leireillä aina harjoituskunnossa.
Vanhempien vastuulla on tiedottaa valmentajille luistelijan voimakkaista allergioista ja muista mahdollisista
sairauksista.

4. Turvallisuusuhka
Vakava häiriö
Turvallisuusuhka on häiriö, jossa ihmisen fyysinen turvallisuus on jollakin tavalla uhattuna. Yleisesti
turvallisuusuhkatilanteessa varmistetaan aina ensin ihmisten turvallisuus toimimalla rauhallisesti ja
määrätietoisesti:
• Selvitä mitä on tapahtunut ja arvioi mitä on tapahtumassa
• Selvitä loukkaantuneiden tilanne
• Informoi vahtimestaria ja sovi hänen kanssaan miten toimitaan
• Hälytä apua, yleinen hätänumero 112
• Evakuoi ihmiset turvaan

Toimenpiteet tulipalossa
• Ole rauhallinen
• Tee alkusammutus
• Hälytä pelastuslaitos (112), informoi vahtimestaria ja sovi hänen kanssaan miten toimitaan
• Varmista, ettei paloalueelle ole jäänyt ihmisiä
• Sulje ilmastointi, ovet ja ikkunat
• Poistu tiloista kokoontumispaikalle
• Tarvittaessa varoita lähiympäristöä palosta
• Opasta pelastuslaitos paikalle

5. Turvallisuus eri tapahtumissa
5.1. Esitykset ja kilpailut
Tapahtuman pääkoordinaattori, kuten kilpailunjohtaja on vastuussa tapahtumaan osallistuvien
turvallisuudesta. Isoissa tapahtumissa kilpailunjohtaja voi siirtää vastuun nimeämällä tapahtumaan erillisen
henkilön vastaamaan turvallisuudesta.
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava johtaa järjestyksenvalvojia. Heillä tulee olla yhtenäinen asu (esim.
heijastinliivi) josta heidät voi tunnistaa seuran toimihenkilöiksi. Espoon Jäätaiturit vastaa
järjestyksenvalvojien kouluttamisesta (tarvittaessa yhdessä turvallisuusviranomaisten kanssa).

Tapahtumaa suunniteltaessa turvallisuusvastuullisen pitää selvittää varapoistumistiet, kokoontumispaikka,
alkusammutuskaluston paikat ja viranomaismääräykset, joita tapahtumassa tulee noudattaa. Tarvittaessa
selvitetään paikallisen viranomaisen kanssa järjestysvalvojien lukumäärä ja muut turvallisuusjärjestelyt
tapahtumaan.

5.2. Harjoitukset
Seuran harjoituksia vetävä henkilö on vastuussa luistelijoiden turvallisuudesta. Seuran vastuu rajoittuu sen
järjestämään ohjattuun toimintaan.
Harjoituksia vetävä henkilö huolehtii, että ensiapulaukku on harjoitusten aikana harjoittelupaikan
välittömässä läheisyydessä.
Tapaturman sattuessa vastuullisen on arvioitava tapaturman vakavuus ja jatkohoidon tarve. Vakavina
pidetään esimerkiksi päähän kohdistuneita iskuja, voimakkaasti vuotava haava tai murtuma. Vakavassa
tapaturmassa uhria ei saa jättää yksin.
Harjoituksia vetävä henkilö vastaa, että harjoituksissa noudatetaan liikuntapaikan omia sääntöjä. Kaikki
puutteet on ilmoitettava viipymättä tilan haltijalle tai hänen edustajalleen.

