
 

 

Suosituksia turnausmatkoille yön yli 

Matkalle sovitaan matkanjohtaja, joka toimii joukkueenjohtajana matkan ajan. Matkanjohtajalla mukanaan 

kaikki matkaan liittyvät dokumentit. 

VAKUUTUKSET: pelipassivakuutus on voimassa ulkomailla matkustettaessa samoin ehdoin kuin 

kotimaassakin. Korvauksen piiriin kuuluvat välittömät matkat Suomesta turnauspaikkakunnalle sekä 

paluumatka, kohteessa välitön siirtyminen majoituksesta pelipaikalle ja takaisin kuuluu vakuutuksen piiriin, 

oleskelu pelipaikalla ja harjoitukset samoin. Majoituksen ja muiden oheistapahtumien aikana vakuutus ei 

siis ole voimassa. Kotimaassa yön yli turnauksissa vakuutus on voimassa pelipaikalle siirryttäessä ja 

paluumatkalla, harjoituksissa ja peleissä, ei muulla vapaa-ajalla. 

POHDITTAVAKSI: Onko lapsen matkavakuutus voimassa myös ilman vanhempia matkustettaessa? 

Millainen vakuutus tarvitaan? Tarvitaanko matkatavaroille erillinen vakuutus? Lasten huoltajien 

huolehdittava itse näistä! 

Palloliiton joukkuematkavakuutus: https://www.palloliitto.fi/pelipaikka/kauden-2017-pelipassi-ja-

vakuutukset/joukkuematkavakuutus 

MATKUSTUSLUPA: ulkomaille suuntautuville matkoille tarvitaan huoltajan allekirjoittama matkustuslupa. 

Lapsella oltava oma passi tai henkilöllisyystodistus. Ulkomailla myös eurooppalainen sairaanhoitokortti 

(Kelasta) 

VALVOJIEN MÄÄRÄ: pohdittavaksi - millainen ja miten suuri ryhmä on? Koulujen leirikoulun osalta OAJ 

(opettajien ammattijärjestö) suosittaa yhtä valvojaa 10 lasta kohden; sama suositus tulee myös molemmilta 

suurilta laivayhtiöiltä. Valvojia on suositeltavaa olla enemmänkin, ja valvojien enemmistön tulisi olla samaa 

sukupuolta kuin joukkueen pelaajat. Mikäli kyseessä on sekaryhmä, tulisi myös valvojien edustaa 

kumpaakin sukupuolta. 

Valvojien yhteystiedot tallennetaan lasten kännyköihin sekä huoltajille, huoltajat ilmoittavat valvojille 

yhteystiedot, joissa ovat tavattavissa koko matkan ajan. Valvojat tavoitettavissa koko matkan ajan. 

Valvojat ovat vastuussa lapsista koko matkan ajan ja toimivat ja käyttäytyvät ja toimivat sen mukaisesti.  

Pohjolan vapaaehtoistoimijoita koskeva Tupla-turvavakuutus on voimassa myös ulkomailla, mutta vakuutus 

on kuitenkin hyvin perustasoinen ja siinä on korkeahko omavastuuosuus. 

MAHDOLLISET LÄÄKITYKSET: matkanjohtaja selvittää huoltajilta mahdolliset jatkuvasti tai tarvittaessa 

otettavat lääkitykset, niiden annostelun ja muut lääkkeisiin liittyvät ohjeet. Kuka kuljettaa ja huolehtii 

lapselle kuuluvat lääkkeet, osaako lapsi huolehtia niistä itse? Ulkomaille matkustettaessa oltava reseptit 

reseptilääkkeistä mukana.  

Saako lapselle tarvittaessa antaa reseptivapaita lääkkeitä? Joukkueella oltava mukana ensiapuvarustus 

(sideharsoa, idealsiteitä, laastaria, keinokylmää, desinfiointiaine, reseptivapaita särkylääkkeitä) 

Jokaisella lähtijällä mukaan Kela-kortti. (kuka huolehtii?) 

RUOKAVALIOT JA ALLERGIAT: huoltajat ilmoittavat mahdolliset allergiat ja ruokavaliot, sekä 

toimintaohjeet esim. pahan allergiakohtauksen tullessa. Ruokavaliot ilmoitetaan etukäteen ruokailujen 

järjestäjille. 

RAHAN KÄYTTÖ: mitä kaikkea osallistumismaksu kattaa? Paljonko omaa rahaa tarvitaan mukaan?  

 

https://www.palloliitto.fi/pelipaikka/kauden-2017-pelipassi-ja-vakuutukset/joukkuematkavakuutus
https://www.palloliitto.fi/pelipaikka/kauden-2017-pelipassi-ja-vakuutukset/joukkuematkavakuutus


 

 

 

 

TURNAUSMATKAN turvallisuuskysely – täytetään jokaisesta osallistujasta. Matkanjohtaja ottaa 
mukaan 
 
Nimi_______________________________________________________Syntymäaika___________________________
__________ 
Osoite ja puhelin 
____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
___________ 
Vanhemman tai huoltajan nimi ja puhelin, josta varmasti tavoittaa matkan aikana 
________________________________________________________________________________________________
___________ 
Tiedot fyysisestä ja psyykkisestä terveydentilasta, jotka valvojien on hyvä tietää osallistujan oman turvallisuuden takia 
Onko lapsella jokin sairaus tai oppimisvaikeus, joka voisi tulla esiin tai olisi muuten hyvä tietää? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Onko lapsi sairastellut tai ollut sairaalassa viime aikoina? 
________________________________________________________________________________________________
___________ 
Allergiat (lääkkeet, ruuat jne. Ilmoita myös, jos sinulla on erityisruokavalio esim. kasvissyöjä) 
________________________________________________________________________________________________
___________ 
Mahdollinen lääkitys ja sen käyttötarkoitus sekä -ohjeet 
________________________________________________________________________________________________
___________ 
________________________________________________________________________________________________
___________ 
Saako lapselle antaa reseptivapaita tarvittaessa? Esimerkiksi päänsärkyyn (panadol)? Ympyröi KYLLÄ            EI  
 
Liikuntakykyyn liittyvät rajoitteet tai sairaudet? 
________________________________________________________________________________________________
___________ 
Osaatko uida? Ympyröi                                 KYLLÄ                                                  EN  
 
 
 
Lomakkeet tuhotaan tapahtuman jälkeen. Kiitos vastauksesta!  
Vakuutan antamani tietoni oikeiksi ja sitoudun noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä matkalla.  
 
Paikka ja aika _________________________________________________________  
 
Lapsen allekirjoitus _____________________________________________________  
 
 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
_____________________________________________________________________ 
 

 

 

  



 

 

Turvallisuussuunitelma – kirjaa etukäteen ja ota matkalle mukaan 
Voidaan myös jakaa osallistujien vanhemmille 
YLEINEN HÄTÄNUMERO KOTIMAASSA 112 /SELVITÄ kohdemaan hätänumero! 
 
Matkan ajankohta: 

Lähtijöiden lukumäärä: 

Matkanjohtaja ja yhteystiedot: 

Muut vastuuaikuiset ja näiden yhteystiedot: 

 

 

Matkan ensiapuvastuu: 

Matkustustapa  

omilla autoilla liikuttaessa kaikki käyttävät turvavöitä, pienemmille tarvittaessa korokeistuimet! 

Osoite perillä, majoitusosoite: 

 

Harjoitus- ja pelikenttien osoitteet 

 

Tapahtuman/matkan suunnitelma: millaista toimintaa suunniteltu (pelit, oheisohjelma) 

 

Todennäköisimmät vahingot ja onnettomuudet ja suunnitelma niiden hoitamiseksi (esim. venähdykset, 

nyrjähdykset ym) KYLMÄ-KOHOASENTO-KOMPRESSIO; haavanhoito; käsihygienia 

 

Mahdolliset suuret kriisitilanteet – ja suunnitelma niiden hoitamiseksi: 

1.Hätäensiapu ja mahdollinen evakuointi 

2. Avun hälyttäminen 

3. Tapahtumapaikkaa lähinnä olevat ensiapu- /lääkäriasemat (selvitä etukäteen) 

4. Tiedottaminen seuran johdolle, muiden rauhoittelu 

 

Yhteystiedot lasten perheisiin: 

 


