
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

SM-kilpailut ja Syys Cup 2021

Päivitetty: 20.9.2021



TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA
SM-kilpailut ja Syys Cup 2021

2/8 Tampereen Taekwon-Do seura ry
PL 10, 33211 Tampere

www.tamtkd.net

Sisällys

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma ...........................................................................................................................................1
1. Tapahtuman yleistiedot...................................................................................................................................................................3
2. Kilpailujen terveysturvallisuus ....................................................................................................................................................4
3. Etukäteisohjeet osallistujille .........................................................................................................................................................4
4. Tapahtuman aikataulu .....................................................................................................................................................................5
5. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, toiminta eri tilanteissa ...................................................................................5



TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA
SM-kilpailut ja Syys Cup 2021

3/8 Tampereen Taekwon-Do seura ry
PL 10, 33211 Tampere

www.tamtkd.net

1. Tapahtuman yleistiedot

Tapahtuman nimi: SM-kilpailut ja Syys Cup 2021

Tapahtuman ajankohta:  25.9.2021 kello 8.00-17.30

Tapahtumapaikka: Tesoman palloiluhalli, Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere.

Tapahtuman järjestäjä: Tampereen Taekwon-Do seura ry, 0560160-6
PL 10
33211 Tampere

Tapahtuman järjestäjän
yhteyshenkilö:

Heli Karjalainen, 050 533 0222, heli.karjalainen@tamtkd.net

Tapahtuman
turvallisuudesta
vastaava:

Heli Karjalainen, 050 533 0222, heli.karjalainen@tamtkd.net

Tapahtuman
turvallisuushenkilöstö:

Tapahtumassa ei ole turvallisuushenkilöstöä, koska yleisöä ei juuri ole ja
osallistujamäärä samanaikaisesti kisahallissa on noin sata henkeä.

Kohderyhmä: Juniorit ja aikuiset ITF Taekwon-Don harrastajat

Tapahtuman kuvaus: Taekwon-Don SM-kilpailut ja Syys Cup junioreille ja aikuisille neljällä
kehällä. Päivän tarkempi aikataulu myöhemmin tässä dokumentissa. Kehien
aikataulut: https://www.kihapp.com/tournaments/8214-sitf-n-sm-
kilpailut-ja-syyscup-2021/matches

Arvio henkilömäärästä: Kisahallissa on noin 100 henkilöä kerralla paikan päällä sisältäen kilpailijat,
tuomarit, ea-henkilöstön, valmentajat ja yleisön (jota ei lähtökohtaisesti
pitäisi juuri olla).

Tapahtuman
erityispiirteet:

Kilpailujen EA-toiminnasta vastaa SPR:n Tampereen osasto.
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2. Kilpailujen terveysturvallisuus

Kilpailut pyritään järjestämään mahdollisimman terveysturvallisesti noudattaen mm. seuraavia
järjestelyjä:

 Kilpailusarjat viedään läpi porrastetusti niin, että kilpailusarjojen kilpailijat eivät ole
kilpailupaikalla samanaikaisesti. Esim. kun aikataulussa on kilpailusarjat D- ja C-juniorit,
paikalla ei ole muiden kilpailusarjojen kilpailijoita. Pyydämme, että tästä porrastuksesta
pidetään kiinni, jotta saamme minimoitua kaikki kontaktit.

 Kilpailuihin rekisteröityminen ja punnitus järjestetään myös porrastetusti. Pyydämme, että
kilpailijat noudattavat annettua aikataulua kontaktien minimoimiseksi.

 Liikesarja-, erikoistekniikka- ja voimamurskaussarjoissa pidetään kilpailijoiden välillä 2 metrin
turvaväli toisiinsa koko kilpailun ajan ja pyydämme kilpailijoita noudattamaan tuomareiden ja
järjestäjien ohjeistuksia.

 Ottelusarjoissa turvaväliä ei luonnollisestikaan pystytä järjestämään. Suosittelemme vahvasti,
että kaikki yli 12-vuotiaat ottelijat olisi rokotettu vähintään kerran ennen kilpailuja.

 Kilpailuihin tulee osallistua vain ja ainoastaan täysin terveenä. Mikäli kilpailijalla on mitä
tahansa hengitystieinfektion oireita, tulee hänen jäädä matalalla kynnyksellä kotiin.
Kilpailumaksu palautetaan lääkärintodistusta vastaan.

 Kilpailuihin voi tulla katsojia, mutta pyydämme, että katsomossa pysytään mahdollisuuksien
mukaan omassa porukassa, käytetään kasvomaskia ja pidetään turvaväli oman seurueen
ulkopuolisiin mahdollisuuksien mukaan. Ymmärrämme, että erityisesti junioreiden
vanhemmat haluavat tulla katsomaan kilpailuja, mutta pyritään pitämään katsomon väkimäärä
mahdollisimman pienenä. Kun oman kannustettavan kilpailut on ohi, pyydämme katsojia
poistumaan ja antamaan tilaa seuraavien kilpailusarjojen kilpailijoille, huoltajille ja katsojille.

 Kilpailupaikalla on kisakioski, jossa myydään pientä purtavaa ja juotavaa. Kioskilla asioidessa
pyydämme pitämään jonotuksessa turvavälejä ja maskia.

 Kilpailupaikalla on tarjolla käsidesiä ja kasvomaskeja.
 Tuomareille on tarjolla käsidesiä, kasvomaskeja ja kumihanskoja (erityisesti kehätuomarit

ottelussa). Lisäksi desifiointiainetta mm. lautojen desifiointiin (voimamurskaus)

3. Etukäteisohjeet osallistujille

Kilpailuihin 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 kilpailun järjestäjän 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 kilpailuissa mukana olevia
seuran edustajia ja toimihenkilöitä, tapahtumaan osallistujia ja vanhempia. Jokainen läsnäolija vastaa
omasta omaisuudestaan koko tapahtuman ajan.
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4. Tapahtuman aikataulu

Perjantai 24.9.

 Kello 20.00 – 20.30 Punnitus ja rekisteröinti – Kaikki Syys Cupin ja SM-kisojen sarjat

Lauantai 25.9.

 Syys Cup D- ja C-juniorit: rekisteröinti kello 8.45 – 9.15, kilpailut alkavat klo 9.30
 Syys Cup B- ja A-juniorit: rekisteröinti ja punnitus kello 10.00 – 10.30, kilpailut alkavat klo

11.00
 Lounastauko 12.30 – 13.15
 Syys Cup Aikuiset ja SM-kilpailut juniorit ja aikuiset: rekisteröinti ja punnitus kello 12.30 –

13.00, kilpailut alkavat klo 13.30
 Kilpailut päättyvät noin kello 17.30

5. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, 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 tapahtumaa 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
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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 sali. Ilmoita poliisille (yleinen hätänumero 112).

Liikenne

Matkat kilpailuihin yhdessä sekä yksittäisen harrastajan matkat kilpailuihin 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 lämmittelyssä tai muussa kilpailutoiminnassa (verenvuoto, ruhje, luunmurtuma,
venähdys yms.). Tällöin kyseessä on yksittäisen henkilön loukkaantuminen tai sairastuminen.
Kilpailuissa on SPR:n pitämä ensiapupiste, jossa on tarvittavat ensiapuvälineet ja osaavat henkilöt
apuna. Ne vahingot, joita ei näillä varusteilla pystytä hoitamaan, vaativat terveysasemalla / lääkärillä
käyntiä.
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Valmentajan on syytä tietää kilpailuihin osallistuvien voimakkaista allergioista ja muista sairauksista,
jotka voivat aiheuttaa oireita tai ongelmia tapahtuman aikana (kuten diabetes, keliakia, astma).

Kilpailuissa 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
 Vie apua tarvitseva henkilö kilpailujen ensiapupisteelle

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.

Alkusammutuskalusto

Tesoman palloiluhallista löytyy alkusammutuskalusto. Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja
kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja
esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Ensiapujärjestelyt

Ensiaputaitoista henkilöstöä on varattu riittävästi tapahtuman riskit huomioiden. Myös
ensiapumateriaalia on varattu riittävästi ja ensiapupiste on merkitty näkyvästi.



TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA
SM-kilpailut ja Syys Cup 2021

8/8 Tampereen Taekwon-Do seura ry
PL 10, 33211 Tampere

www.tamtkd.net

Henkilömäärä

Tapahtuma järjestetään Ulkotiloissa Sisätiloissa

 X

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä 20

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä 40

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan kilpailijoiden määrästä 40

Palo-osastointi

Tapahtuman aikana palo-osastointia ei heikennetä. Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia.
Palo-ovia ei kiilata auki. Palo-osastoinnin asianmukaisuus tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä
säännöllisesti tapahtuman aikana.

Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys
tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Tesoman palloiluhallin henkilökunta on koulutettu opastamaan pelastuslaitos onnettomuuspaikalle
onnettomuuden sattuessa. Pelastuslaitoksen opastamisen osalta vastuut on jaettu selkeästi.

Poistumisjärjestelyt

Ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana varmistetaan, että kaikki poistumistiet
ovat esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan. Poistumisreitit on merkitty valaistuin tai
jälkivalaisevin poistumisopastein.

Tapahtuman keskeyttäminen ja evakuointijärjestelyt

Tapahtuman häiriötilanteet, kuten tulipalo ja häiriökäyttäytyminen voivat aiheuttaa tapahtuman
keskeyttämistarpeen. Tapahtuma tai osa siitä voidaan joutua keskeyttämään kokonaan tai
hetkellisesti. Vakavissa poikkeustilanteissa tapahtuma-alue tai osa siitä voidaan joutua evakuoimaan.

Tapahtuman keskeyttämisestä ja evakuoinnista päättää tapahtuman järjestäjä, turvallisuudesta
vastaava henkilö tai viranomainen.

Evakuointitilanteessa tapahtuman henkilöstö opastaa yleisöä poistumaan poispäin vaarasta käyttäen
lähimpiä poistumisreittejä. Yleisön opastamisessa hyödynnetään tapahtuman äänentoistolaitteistoa
tai megafoneja.


