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SUUNNITELMAN LAATIJAT: 
 

 
Päiväys 

 
Nimi 

 
Tehtävä 

5.5.2007 Kaija Räsänen Turvallisuussuunnitteluvastaava 

 
 
SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ: 
 

 
Päiväys 

 
Nimi 

 
Tehtävä 

 
Organisaatio 

7.5.2007 Markus Viitaniemi valmiuspäällikkö Pohjois-Karjalan 
pelastuslaitos 

     

 

     

 

     

 Joensuun kihlakunnan 
poliisilaitos 

     

 

     

 

     

 Suomen pesäpalloliitto 

10.5.2007 
 

Timo Palander puheenjohtaja/ 
turvallisuusvastaava 

Viinijärven urheilijat 

 
 
SUUNNITELMAN TARKASTUS JA PÄIVITYS: 
 

 
Päiväys 

 
Nimi 

 
Tehtävä 

 
Tehdyt muutokset - 
kohdat 

10.4.2008 Timo Palander puheenjohtaja/ 
turvallisuusvastaava 

Turvallisuusvastaavan 
puhelinnumero on 
muuttunut,  
Hirsinen 
varastorakennus on 
muutettu VIP-tilaksi 

27.4.2009 Timo Palander puheenjohtaja/ 
turvallisuusvastaava 

3) Tehty hakemus 
luvasta elontarviketilaksi 
kioskia ja VIP-tilaa 
4) Turvaverkot pallon 
tulosuunnassa kioskin 
edessä 
6.1. Vaaratilanne, 
tulipalo, kaasugrillit 
otetaan käyttöön 
makkaranpaistossa 
6.4. Palovammariski 
kaasugrillin käytön 
yhteydessä 
7.2. Kaasugrillien 
pitäminen 
asianmukaisessa 
kunnossa. 
7.4. sekä turvaverkolla 
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8. Kioskitoiminnan 
vastaava muuttunut 
Tarja Palomäki 
 
 

4.4.2011 Timo Palander Puheenjohtaja / 
turvallisuusvastaava 

Kioskitoiminnan 
vastaava muuttunut / Pia 
Hakulinen  
Uusi 
makkaranpaistokatos 
käyttöön  
Sisääntuloportti 
rakennettu  
VIP-tilan terassi 
rakennettu  
Suomen Pesäpalloliiton 
ohje turvallisuudesta 
uusittu (Liite3)  

 

9.5.2012 Timo Palander Puheenjohtaja / 
turvallisuusvastaava 

 
Kioskivastaava 
muuttunut: Päivi 
Sallinen  

 

15.3.2013 Timo Palander Puheenjohtaja / 
turvallisuusvastaava 

Yhteystietojen korjaus ja 
tarkistus  

2014 Timo Palander Tiedottaja Yhteystietojen tarkistus 
ja päivitys 

2018 Timo Palander Varapuheenjohtaja Yhteystietojen tarkistus 
ja päivitys 

22.6.2020 Mira Loponen Puheenjohtaja Yhteystietojen tarkistus 
ja päivitys. 
Turvallisuussuunnitelma
n päivittäminen 
koronarajoitusten 
mukaiseksi. Koronaan 
liittyvät tilapäiset 
muutokset korostettu 
keltaisella. 

 
 
SUUNNITELMAN JAKELU 
 
Johto/Pelastuslaitos Suunnitelma / osat Kpl 
1. Suomen pesäpalloliitto 
2. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, Liperin 
ja Viinijärven paloasemat 
3. Joensuun kihlakunnan poliisilaitos 
4. turvallisuusvastaava 
5. turvallisuussuunnitteluvastaava 
6. järjestysmies- ja toimitsijavastaava 
7. kuuluttamo 
8. muut toimitsijat 

suunnitelma + liitteet 1 ja 2 
suunnitelma + liitteet 1 ja 2 
 
suunnitelma + liitteet 1 ja 2 
suunnitelma + liitteet 1 ja 2 
kaikki 
suunnitelma + liitteet 1 ja 2 
suunnitelma + liitteet 1 ja 2 
suunnitelma + liitteet 1 ja 2 
 

1 
 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 SUUNNITELMAN PERUSTEET 

 
Suunnitelma on laadittu Suomen pesäpalloliiton turvallisuusmääräyksien sekä 

turvallisuusviranomaisten yleisötilaisuuksien pelastussuunnittelua koskevien säädöksien 

mukaisesti. Suunnitelma sisältää toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteiden varalle LIITE 

1 sekä asemapiirustuksen kenttäalueesta LIITE 2.  

 

Suunnittelua ohjaavat mm. seuraavat asiakirjat: 

• Suomen pesäpalloliiton ohje - pesäpallo-ottelun turvallisuusmääräykset 
o Covid-19 ohjeet: 

§ Vastuullisuus pelin aikana, valtakunnalliset sarjat 
§ Turvaohjeet ottelutapahtuman yleisölle 
§ Tapa toimia, koronavirustartunta, - epäily 
§ Tapa toimia, koronavirustartunta, - epäily, aluesarjat 
§ Turvaohjeet ottelutapahtumassa ja turnauksissa, alueellinen 

kilpailutoiminta 

• Pelastuslaki (8 ja 9 §) ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (9 ja 10 §) 

• Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 2/2015  

• Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen, Joensuun kihlakunnan poliisilaitoksen ja Joensuun 

kaupungin ympäristöviraston ohje yleisötilaisuuden järjestämisestä 
 

2 SUUNNITELMAN TARKOITUS 

 

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tarkoituksena on mm. kuvata pesäpallo-ottelun 

turvallisuutta koskevat järjestelyt, lisätä ottelutapahtumien turvallisuutta sekä tehostaa 

turvallisuuden valvontaa. Suunnitelman tarkoituksena on myös avustaa turvallisuuden 

vastuuhenkilöitä sekä toimitsijoita onnettomuuksien, tulipalojen ja muiden vahinkojen 

ennaltaehkäisyssä sekä onnettomuustilanteiden sattuessa henkilö-, omaisuus- ja 

ympäristövahinkojen rajoittamisessa mahdollisimman vähäisiksi. 
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3 LUPA- JA ILMOITUSMENETTELY 

 

• Joensuun kihlakunnan poliisilaitokselta on haettu lupa yleisötilaisuuden järjestämisestä 

(LIITE 7) sekä toimitettu turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. 

• Liperin kunnan ympäristöterveydenhuoltoon terveystarkastaja Jaana Valkamalle on 

tehty ilmoitus elintarvikkeiden myymisestä pelien aikana. 

• Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle on toimitettu turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. 

Pelastuslaitos suorittaa kenttäalueelle palotarkastuksen ennen kauden alkua. 

4 KOHTEEN PERUSTIEDOT 

Kohteen nimi 
 

Viinijärven pesäpallokenttä  

Kohteen yhteystiedot 
 

Kirkkotie 4, Viinijärvi 
 

Kohteen omistaja Liperin kunta p. 013 6865 11 
 

Toiminnan kuvaus pesäpallo-ottelut 
 

Toiminnan järjestäjä Viinijärven urheilijat p. 044 529 4656 
 

Toiminnan vastuuhenkilö puheenjohtaja Mira Loponen, 040 0280 180 
 

Kohteen henkilömäärä  katsomopaikkoja noin 1500 hengelle 
Koronarajoitusten puitteissa maksimi 300 hlöä 
 

Katsomoiden rakenne 6 kpl metallirunkoisia avokatsomoita, istuinosat puisia  
 

Kenttäalueiden pintaus pääkenttä: hiekkatekonurmi 
sivukenttä: hiekka 
kentän sivualueet: nurmi 
 

Rakennukset 1. puurakenteinen huoltorakennus 
2. puurakenteinen kuuluttamo, 2 krs. 
3. puurakenteisia myyntikioskeja 2 kpl 
4. hirsinen VIP-tila 

Lipunmyynti Tapahtumiin ei ole lipunmyyntiä. 
 

Anniskelu ja elintarvikemyynti Ei alkoholin anniskelua, elintarvikemyyntiä on. 
 

Liikenne Kenttäalueella liikennöinti tapahtuu vain huolto- ja 
pelastusajoneuvoilla. 
 

Pysäköinti Yleisön pysäköinti tapahtuu läheiselle hiekkakentälle 
Pehkolantien kautta. Toimitsijat ja pelaajat pysäköivät 
huoltorakennuksen paikoitusalueelle ja saapuvat 
alueelle Kirkkotien kautta. 

Alueen rajaaminen Kenttäalue on osittain aidattu (kotipesän puoleinen 
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 pääty, aidatun alueen ulkopuolella rajautuu Harju- ja 
Kirkkotiehen 

Pesäpallonkentän asemapiirros Liitteenä asemapiirustus kenttäalueesta 
(kuuluttamon/toimitsijapöydän sijainti, vaihtopenkit, 
turva-alueet, poistumistiet, katsomot, pysäköintialue, 
rakennukset, alkusammutuskalusto, pelastustiet, 
lipunmyyntipisteet, kokoontumispaikat, ea-välineet) 
LIITE 2. 

 
 
 

5 LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUSTOIMEEN 

 
 

Pelastuslaitos 

HÄTÄNUMERO  Puhelin 112 

Nimi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, 
Viinijärven paloasema 

Puhelin 040 7352 009 

Osoite Viinijärventie 21, Viinijärvi 

Asemamestari Liperi Paavo Karvinen 
 

Puhelin 013 330 9119 

Päivystävä palomestari Joensuun paloasema Puhelin 013 2675985 
Valmiuspäällikkö 
(turvallisuus- ja 
pelastussuunnittelun 
yhteyshenkilö) 

Pasi Markkanen Puhelin 013 3309133 
 

 

Sairaankuljetus ja – hoito 

HÄTÄNUMERO  Puhelin 112 
Terveyskeskus Liperin terveyskeskus SiunSote Puhelin 013 6865 414 
Sairaala  P-K:n keskussairaala (SiunSote) 

Päivystyksen puhelinneuvonta 
 

Puhelin 116 117 

Hälytintiedot 
 
Lähin kunnallinen  
väestöhälytin 

Viinijärven paloasema 

Sijainti Viinijärventie 21 Kuuluvuus kuuluu 
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6 VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET 

 

6.1 Tulipalo 

 

Suurimman riskin muodostaa sisätiloissa syttynyt palo. Mahdollisessa palotilanteessa 

muodostuu runsaasti haitallisia savukaasuja ja tulipalo voi levitä nopeasti, jolloin sisätiloissa 

olevat ihmiset voivat joutua vaaraan. Tulipalosta syntyy myös aineellisia vahinkoja ja se voi 

vaikeuttaa väliaikaisesti otteluiden järjestämistä. Kenttäalueella ja katsomoissa tulipalon riski 

on pienempi ja vaikutukset vähäisempiä, koska katsomot ja kenttäalue ovat avotiloja ja 

poistuminen tulipalotilanteessa onnistuu nopeasti. 

 

Tulipalon syttymisriski on olemassa mm. seuraavissa paikoissa: 

• Katsomot: tupakointi (kielletty katsomoissa), ilkivalta. 

• Huoltorakennus: sähkölaitteet, ilkivalta, työkoneet.  

• Kuuluttamo: sähkölaitteet, ilkivalta. 

• Myyntikioskit: sähkögrillit ja muut sähkölaitteet. 

• Paikoitusalue: ajoneuvopalot. 

• Nurmialue: maastopalot esimerkiksi tupakoinnin seurauksena. 

• Roska-astiat: tupakointi, ilkivalta. 

• Tupakointialue. 

6.2 Järjestyshäiriöt ja ilkivalta 

 

Häiriökäyttämistä voi esiintyä mm. seuraavissa tilanteissa/paikoissa: 

• Häiriökäyttäytyminen katsomossa, kioski- tai lippujonossa.  

• Kesken ottelun kentälle ryntääminen. 

• Luvatta tai väärillä dokumenteilla alueelle pyrkiminen/sisäänpääsyn epääminen. 

• Päihtyneen tai häiriötä aiheuttaneen henkilön kenttäalueelta poistaminen. 

• Tupakoinnin tai alkoholin nauttimisen kieltäminen. 

• Koti- ja vierasjoukkueiden kannattajien välille syntynyt kiista. 

• Toimitsijoihin, tuomariin tai pelaajiin kohdistuva häiriökäyttäytyminen katsomosta. 
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6.3 Uhkatilanteet, ryöstö, luvaton käyttöönotto, ilkivalta 

 

• Toimitsijat, tuomarit tai pelaajat voivat joutua suoran uhkailun kohteeksi ennen ottelua, 

ottelutapahtuman aikana tai sen jälkeen. 

• Uhkaus voi tulla myös puhelimitse tai kirjallisena viestinä, jolloin uhkaus kohdistuu 

yleensä koko alueella olevaan yleisöön pommin tai muun laittoman teon 

ennakkoilmoituksena. 

• Lipunmyynti- tai kioskikassa voi joutua ryöstön kohteeksi. 

• Yksittäinen henkilö voi joutua ryöstön kohteeksi tungoksessa tai sellaisessa paikassa, 

missä toisten huomio on muualla. 

• Kentän rakennukset voivat joutua murron tai ilkivallan kohteeksi. 

• Pysäköintialueelle olevat ajoneuvot voivat joutua murron tai ilkivallan kohteeksi. 

• Pelaajien, järjestävän seuran, kaupungin tai yleisön omaisuutta voidaan yrittää viedä 

huomaamatta. 

6.4 Tapaturma/sairaskohtaus 

 Osa katsojista ja toimitsijoista on ikänsä puolesta riskiryhmässä saada sairaskohtaus. Lisäksi 

katsojien ja toimitsijoiden joukossa voi olla henkilöitä, joilla on jokin sairaskohtaukselle 

altistava perussairaus. Ikääntyminen voi lisätä myös tapaturman vaaraa. Pelaajille ja katsojille 

on myös pelitilanteessa mahdollisuus sattua tapaturma tai saada sairaskohtaus. 

 

Tapaturman ja sairaskohtauksen riski liittyy erityisesti seuraaviin paikkoihin/tilainteisiin: 

• Kompastuminen tai putoaminen katsomosta. 

• Lämpöuupuminen tai –halvaus aurinkoisella kelillä. 

• Pelaajan loukkaantuminen pelitilanteessa esimerkiksi lyönnin seurauksena. 

• Katsojan loukkaantuminen lyönnin seurauksena. 

• Auton alle jääminen paikoitusalueella tai sen läheisyydessä. 

• Liikenneonnettomuus paikoitusalueella tai sen läheisyydessä. 

• Katsomoissa ja kentän reunalla olevien mainosten tai muiden kevyiden puuranteiden 

irtoaminen ja osuminen katsojiin esimerkiksi tuulen puuskan vaikutuksesta. 

• Palovamma kaasugrillin käytön yhteydessä 
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6.5 Ulkoiset onnettomuusriskit 

 

Kenttäalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vaaraa aiheuttavia laitoksia, jotka voisivat 

aiheuttaa ulkopuolista uhkaa toiminnalle. Sen sijaan läheiset valtatie 17 sekä rautatie, joilla 

kuljetetaan vaarallisia kemikaaleja voivat aiheuttaa vaaratilanteen. Mahdollisessa 

vuototapauksessa, esimerkiksi onnettomuuden seurauksena, vaarallinen kaasupilvi voi levitä 

tuulen suunnasta riippuen kentän alueelle, jolloin ihmiset tulisi saada nopeasti suojaan 

sisätiloihin. 

7 TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI 

7.1 Yleinen varautuminen (riskienhallinta) 

 

Riskienhallinnan tarkoituksena on minimoida tunnistetuista riskeistä aiheutuvat menetykset ja 

sitä kautta turvata häiriötön pelitapahtuma sekä turvallinen ympäristö. Riskienhallinnassa 

pyritään saamaan uhat ja mahdollisuudet haluttuun tasapainoon. Järjestysmiesten, 

turvallisuudesta vastaavien sekä muiden toimitsijoiden tulee olla tietoisia 

turvallisuusjärjestelyistä sekä hallita tarvittavat vaaratilainteiden ennaltaehkäisyyn ja 

onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät asiat.  

 

7.2 Tulipaloon varautuminen 

 

• Rakennukset ja erityisesti myyntikioskit varustetaan riittävällä alkusammutuskalustolla 

(sammutuspeite ja käsisammutin). 

• Roska-astiat palamattomasta materiaalista ja sijoitetaan riittävän kauaksi rakennusten 

seinustalta. 

• Ylimääräinen palokuorma poistetaan rakennuksista, niiden välittömästä läheisyydestä 

sekä kenttäalueelta. 

• Sähkölaitteet pidetään asianmukaisessa kunnossa. 

• Kaasulaitteet pidetään asianmukaisessa kunnossa. 

• Tupakointi on sallittu ainoastaan merkityillä tupakointipaikoilla. 

• Yleisön kulku on rajoitettu vain valvotulle alueelle ja valvomattomat tilat pidetään 

lukittuina. 

• Poistumistiet rakennuksista ovat avoinna. 

• Pelastusajoneuvojen esteetön pääsy alueelle on varmistettu (pelastustiet). 
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• Järjestyksenvalvojat ja muu turvallisuushenkilöstö valvovat paloturvallisuutta 

tapahtuman aikana. 

• Turvallisuussuunnitelman toimintaohjeissa on ohjeita toiminnasta tulipaloon liittyen. 

• Ennen jokaista ottelua tarkastetaan:  

o Ettei rakennuksissa, katsomoissa tai muissa paikoissa ole ylimääräistä 

palokuormaa tai paloturvallisuutta vaarantavia seikkoja. 

o Sähkölaitteiden laitteiden kunto. 

o Kaasulaitteiden kunto 

o Sammutusvälineistön paikka ja kunto. 

o Pelastustiet ja poistumisreitit rakennuksista ovat kulkukelpoisia. 

o Järjestysmiesten sijoittuminen ja ohjeistus. 

 

7.3 Järjestyksenpito 

 

• Ottelutapahtuman aikana järjestyksenvalvojat valvovat alueelle sisäänpääsyä, 

katsomoturvallisuutta, kenttäturvallisuutta, suorittavat palovartiointia ja ohjaavat 

liikennettä tarvittaessa. 

• Järjestyksenvalvojat ja kenttäorganisaation jäsenet ohjaavat yleisöä onnettomuus- ja 

vaaratilanteissa. 

• Kuuluttamosta annetaan ohjeita tarvittaessa äänentoistolaitteiden kautta. 

• Järjestyksenvalvojilla on asianmukaiset selkeästi erottuvat tunnukset sekä voimassa 

oleva järjestysmieskortti. 

• Alkoholin nauttiminen kenttäalueella on kielletty ja voimakkaasti päihtyneiltä evätään 

pääsy kenttäalueelle. 

• Toimitsijoilla on oltava toimitsijakortti. 

• Henkilöluettelo järjestyksenvalvojista toimintaohjeissa LIITE 1 sivu 3. 

 

7.4 Tapaturman ennaltaehkäisy ja ensiapu 

 
• Loukkaantumistapausten varalta osa järjestysmiehistä ja toimitsijoista on 

ensiaputaitoisia. Ensiaputoimintaa varten on nimetty vastuuhenkilö. 

• Ensiapuvälineistöä on joukkueen huoltajalla sekä kuuluttamon ensiapukaapissa. 

• Tapaturmia pyritään ennaltaehkäisemään yleisön tehokkaalla ohjaamisella ja 

valvonnalla. 
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• Pallon lentäminen katsomoon on estetty katsomoiden sijoittamisella, kotipesän takana 

olevalla suoja-alueella sekä katsojien liikkumisalueen rajaamisella. Lisäksi käytössä on 

turvaverkko ykköspesän takana suojaamassa kioskissa asioivia. 

• Pysäköintialueelle tulo ja lähtö tapahtuvat ohjatusti ja ylimääräinen liikennöinti 

kenttäalueella estetään (myös huoltoliikenne minimoidaan). 

• Kenttäalue, rakennukset, katsomoiden rakenteet, mainokset ja muut rakennelmat 

tarkastetaan kauden alussa sekä ennen jokaista ottelua turvallisuuspuutteiden varalta. 

• Turvallisuussuunnitelman toimintaohjeissa on ohjeita ensiapuun liittyen. 

 

7.5 Rikosten ehkäisy 

 

• Henkilöihin kohdistuvaan uhkaukseen on puututtava välittömästi. 

• Tarvittaessa kutsutaan poliisi paikalle (etupainotteisuus). 

• Ennakkouhkausilmoituksiin, jotka tulevat puhelimella, kirjallisena viestinä tai 

suusanallisesti, on suhtauduttava vakavasti ja niistä on ilmoitettava hätäkeskukseen. 

• Paikoissa joissa käsitellään, säilytetään tai kuljetetaan rahaa, on oltava paikalla 

vähintään kaksi henkilöä. 

• Turvallisuussuunnitelman toimintaohjeissa on ohjeita varkaus ja ryöstötapauksiin, 

uhkaavan henkilön kohtaamiseen sekä pommiuhkaustilanteisiin. 

8 VASTUU TURVALLISUUDESTA 

 

Vastuu turvallisuudesta on kokoisuudessaan seuran johtokunnalla. Ottelukohtaisesta 

turvallisuudesta vastaa turvallisuusorganisaatio seuraavan taulukon mukaisesti: 

 

Puheenjohtaja/turvallisuusvastaava 
 

Mira Loponen, 040 0280 180 

Turvallisuussuunnitteluvastaava 
 

Timo Palander. 050 324 9260 

Järjestysmies- ja 
toimitsijatoiminnasta vastaava 
 

Tero Tiainen p. 050 528 3897 
 

Kenttätoiminnasta vastaava 
 

Juha Varis p. 040 501 6628 

Kioskitoiminnasta vastaava 
 

Susanna Hirvonen p. 044 096 0060 

Ensiaputoiminnasta vastaava Timo Palander p. 050 324 9260 
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Kuulutus  

 

8.1 Turvallisuusorganisaation yhteydenpito 

 

Turvallisuusorganisaation yhteydenpitoon ja hälyttämiseen käytetään gsm- tai lankapuhelimia. 

Jokainen turvallisuusorganisaation henkilö tulee olla tavoitettavissa puhelimella pelin aikana. 

Tarvittaessa käytetään kuulutusta. Järjestyksen valvojien yhteystiedot toimintaohjeessa LIITE 

1 sivu 2. Sisäisiä hälytysjärjestelyjä on kuvattu tarkemmin toimintaohjeessa LIITE 1 sivu 1. 

9 TURVALLISUUSHENKILÖSTÖN JA TOIMITSIJOIDEN OHJEISTUS JA 

KOULUTUS 

 

• Pesäpallo-ottelun kuuluttajalla on käytettävissään toimintaohjeet hätä- ja 

kriisitilanteiden kuulutuksia varten LIITE 1. Tarvittaessa turvallisuudesta vastaava tai 

järjestyksen valvonnasta vastaava antavat tarkemmat ohjeet toiminnasta vaara- ja 

onnettomuustilanteissa sekä tarkemmat ohjeet kuulutusten sisällöstä. 

• Turvallisuudesta vastaaville, järjestysmiehille sekä muille toimitsijoille on annettava 

riittävä ottelutapahtumiin liittyvä koulutus sekä selkeät kirjalliset tai suulliset 

toimintaohjeet. 

• Koko pesäpallo-ottelun järjestävän organisaation on tunnettava turvallisuus- ja 

pelastussuunnitelma sisältö ja turvallisuusjärjestelyt sekä sitouduttava niiden 

noudattamiseen. 

TURVALLISUUSORGANISAATIO

Kuulutus Kioskitoiminta

Kenttätoiminta
Juha Varis

Pysäköinti/liikenne Lipunmyynti Kenttäalue Huoltorakennus Katsomot

Järjetyksenvalvojat  6 kpl

Järjetyksen valvonnasta ja
toimitsijatoiminnasta

vastaava
Tero Tiainen

Turvallisuusvastaava
Mira Loponen

Turvallisuussuunnitteluvastaava
Timo Palander

Viinijärven urheilijat
johtokunta
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10 LIITTEET 

 
LIITE 1 - toimintaohjeet 

LIITE 2 - asemapiirros kenttäalueesta 

LIITE 3 - Suomen pesäpalloliiton ohje - pesäpallo-ottelun turvallisuusmääräykset  

 Covid-19, ohjeet 

§ Vastuullisuus pelin aikana, valtakunnalliset sarjat 
§ Turvaohjeet ottelutapahtuman yleisölle 
§ Tapa toimia, koronavirustartunta, - epäily 
§ Tapa toimia, koronavirustartunta, - epäily, aluesarjat 
§ Turvaohjeet ottelutapahtumassa ja turnauksissa, alueellinen 

kilpailutoiminta 
LIITE 4 - Pelastuslaki (8 ja 9 §) ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (9 ja 10 §) 
LIITE 5 - Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi 2/2015 

LIITE 6 - Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen, Joensuun kihlakunnan poliisilaitoksen ja 

Joensuun kaupungin ympäristöviraston ohje yleisötilaisuuden järjestämisestä  

LIITE 7 – lupa yleisötilaisuuden järjestämisestä 

 


