
 

KooKoo Juniorit Puh. 0400 835 5678  

Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry E-mail: mari.palojarvi@pokli.fi  

Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola Y-tunnus: 1957488-0     www.kookoojuniorit.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATTUIKO TAPATURMA ? 
 
 
Seuramme toiminnassa on sekä harrastajia, vapaaehtoisia että sidosryhmiä, joille voi sattua 

tapahtuman aikana vahinko tai tapaturma. Tähän ohjeistukseen on kirjattu seuramme toimintamalli, 

miten toimimme vahingon tai tapaturman sattuessa. Lisäksi ohjeistuksen loppuun on laitettu sekä 

Tuplaturvan että sporttiturvan tiedot linkkeinä. 

 
Joukkueiden ja ryhmien vanhempainpalavereissa on jo kauden alussa hyvä tiedottaa 

vakuutusasioista perheitä. Lajiliittojemme lisenssien yhteyteen voi halutessaan ostaa erillisen 

sporttiturvan. Toinen vaihtoehto on, että perheellä on itsellään vakuutus, joka korvaa 

vakuutusehtojen mukaan harrastamisessa harrastajalle aiheutuneet vahingot tai tapaturmat. 

Vakuutus pitäisi olla voimassa jo heti kauden alussa, jotta harrastaminen olisi kauden aikana 

turvallisempaa ja vahingon sattuessa turvatumpaa myös hoidon ja mahdollisten siihen liittyvien 

toimintojen ympärillä. 

 

1. Kun loukkaantuminen tapahtuu, loukkaantuneen harrastajan mukaan lähtee 

joukkueen/ryhmän toimihenkilö, mikäli tapahtumassa ei ole harrastajan vanhempia mukana. 

Tämä koskee sekä kotitapahtumassa että vieraspaikkakunnalla tapahtuvaa 

loukkaantumisesta. Toimihenkilöllä tarkoitetaan joukkueen huoltajaa, joukkueenjohtajaa, 

valmentajaa tai joukkueen/ryhmän siihen erikseen nimettyä henkilöä. Mukaan lähtevän 

henkilön on tiedotettava harrastajan huoltajia tapahtuneesta (ellei mukaan lähtevä henkilö 

ole itse harrastajan huoltaja) ja pidettävä hänet ajan tasalla tilanteen kulusta. 

2. Mukaan lähtevän tehtävä on huolehtia loukkaantuneen tietojen välittämisestä 

terveystoiminnoista vastaavan tahon kanssa. Tähän kuuluu loukkaantuneen yhteystiedot ja 

muut tarvittavat tiedot (sotu, mahdollinen vakuutus ja mahdolliset tiedossa olevat sairaudet). 

Jos joudutaan turvautumaan ambulanssikyytiin, on jo tässä vaiheessa sotu tärkeä, koska sen 

mukaan terveystoimija liittää henkilötiedot kirjauksiinsa (ensihoidon tiedot, laskutustiedot 

yms.). Myös loukkaantuneelle henkilölle on tärkeää, että hänen tukenaan on aikuinen. 

3. Ulkomaalaisten harrastajien kohdalla tunnistetietona toimii eurooppalainen 

sairaanhoitokortti. Tässä linkki https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti 

4. Mukaan lähtevälle henkilölle joukkue tai ryhmä korvaa aiheutuneet kustannukset 

kohtuullisesti. Näitä kuluja on esimerkiksi kilometrikorvaus oman auton käytöstä. 

5. Mikäli henkilötietoja ei ole saatavissa, tulee laskutustietoihin ilmoittaa seuran tiedot ja 

joukkueen tai ryhmän tiedot (Esim. Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys Ry, Ilmarinkuja 3, 

45100 Kouvola, KooKoo U15). Mikäli kyseessä on kotitapahtuma ja tapaturma sattuu 

vierasharrastajalle, tulee toimia samoin, mikäli ei ole henkilötietoja saatavilla tai heiltä ei ole 

mahdollista saattajaa asettaa harrastajan tueksi. 

https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti
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Tässä vielä linkit tuplaturvaan ja sporttiturvaan 

 

Tuplaturva 2022 

 

Liikunnan toiminnanvastuu ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus 
 
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/sites/1/2022/03/5596f293-
tuplaturva_fi_2022.pdf 
 
Suomen Jääkiekkoliitto Ry Pohjola Sporttiturva 1.5.2022-30.4.2023 
 
http://www.finhockey.fi/index.php/pelaajalle/pelipassit#vakuutukselliset-
pelipassit 
 
Suomen Taitoluisteluliitto Ry Pohjola Sporttiturva 1.5.2022-30.4.2023 

 
https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-ja-vakuutukset/tapaturman-
sattuessa/ 
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