TOIVALAN URHEILIJAT RY

TURVALLISUUSOHJE
Tällä turvallisuusohjeella seura pyrkii ennaltaehkäisemään riskejä ja vaaratilanteita sekä niiden sattuessa
hallitusti selvittämään ne. Tavoitteena on turvallisuuden varmistaminen kaikille pelaajille ja seuran
toimijoille. Joukkueiden toimihenkilöt tai koolle kutsuja vastaavat tapahtumien turvallisuudesta, sekä
siitä, että tapahtumissa noudatetaan turvallisuusohjetta.

HÄIRIKÖINTI
Ensisijaisesti pyritään rauhoittamaan tilanne ja saamaan häiriköivät tahot poistumaan tapahtumasta.
Tämä tehdään rauhoittamalla ja puhumalla häiriköivälle henkilölle. Mikäli tämä ei auta, kutsutaan
paikalle poliisi.
TURVALLISUUSUHKA JA ONNETTOMUUS
Jos koet tapahtumassa turvallisuusuhan tai sattuu jokin onnettomuus, niin tässä toimenpiteet tilanteen
sattuessa:









varmista aina ensin ihmisten turvallisuus
tee mahdollisimman nopea tilannearvio: mitä on tapahtunut/tapahtumassa
estä lisäonnettomuudet tai uusien vaaratilanteiden syntyminen
tarkista loukkaantuneet
hälytä apua, yleinen hätänumero 112, toimi saamiesi ohjeiden mukaan
käynnistä mahdollinen evakuointi
ole rauhallinen ja esiinny selkeästi ja määrätietoisesti
opasta pelastuslaitos paikalle

TAPATURMAT JA SAIRAUDET
Toimihenkilöt varmistavat, että joukkueella on aina mukana ensiapulaukku. Ensiapulaukusta löytyy
tapaturmiin liittyvä toimintaohje sekä seuran yhteystiedot. Ensiapulaukun vähimmäissisältö on
kylmäpussi, haavanpuhdistusaine, haavan sidontavälineet ja laastaria. Ne vahingot, joita ei näillä
varusteilla pystytä hoitamaan, vaativat terveysasemalla tai lääkärikäyntiä. On toivottavaa, että
jokaisessa joukkueessa on ainakin yksi ensiapukurssin suorittanut tai vastaavat tiedot omaava henkilö.
Jos joukkueessa on pelaaja, jolla on krooninen sairaus, allergia tai yliherkkyys on toimihenkilöiden oltava
tietoisia asiasta. Pelaajan huoltajien vastuulla on perehdyttää joukkueen toimihenkilöt tarvittaviin
hoitotoimenpiteisiin sekä lääkkeiden antamiseen, jos pelaaja ei vielä itse pysty niistä huolehtimaan.

KIUSAAMINEN JA AHDISTELU
Seurassa on nollatoleranssi kiusaamisen, ahdistelun ja seksuaalisen häirinnän suhteen.
Pelaajan tai seuratoimijan, joka joutuu kiusaamisen tai ahdistelun kohteeksi tai havaitsee kiusaamista tai
ahdistelua, tulee saattaa asia joukkueenjohtajan, valmentajan tai seurajohdon tietoon, joka puuttuu
asiaan. Mikäli epäillään, että kysymyksessä on rikos eli rikoslaissa mainittu teko, on otettava viipymättä
yhteyttä poliisiin tai lastensuojeluviranomaisiin.
Kiusaamisen ja ahdistelun ehkäisemiseksi kerrotaan lapsille ja nuorille keneen ja miten olla yhteydessä,
jos kokevat tulleensa kiusatuiksi tai ahdistelluiksi. Kerrotaan ja rohkaistaan ilmoittamaan
luottamuksellisesti pienistäkin mieltä askarruttavista asioista.
Seuran toiminnassa mukana olevien, lasten kanssa toimivilta toimihenkilöiltä tarkastetaan rikostausta.
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TAPAHTUMAT JA TURNAUKSET
Lasten ja nuorten kanssa pyritään harjoitus-, peli- ja turnaustapahtumat järjestämään siten, että
ryhmässä on aina vähintään kaksi aikuista.
Kun joukkue osallistuu turnaukseen, tulee joukkueenjohtajan tutustua turnauksen järjestäjän
turvallisuussuunnitelmaan. Turnauksen turvallisuussuunnitelma ei poista joukkueen omaa, ennakoivaa
turvallisuusvastuuta tai huolellisuusvelvollisuutta.
Joukkueen toimihenkilöt varmistavat, että pieniä pelaajia ei jätetä yksin kentälle tai muuhun
tilanteeseen, vaan varmistetaan, että heitä tulee huoltaja hakemaan.

KENTÄT JA SALIT
Seuran käytössä olevat kentät ja salit
Tanhula, Vallantie 19,
Toivalan koulun sali, Vallantie 2
Vuorelan koulun sali, Rinnepolku 1
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