Turvallisuusasioiden tarkistuslista jalkapalloseuroille
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1. SEURASSA ON HUOMIOITU TURVALLISUUDEN PERUSTEET
1.1. Toiminnassa huomioidaan turvallisuus
1.1.1. Ovatko seuran käyttämät harjoituspaikat turvallisia?
 Löytyykö alueelta riittävästi pysäköintipaikkoja?
 Ovatko harjoituskentälle johtavat pelastusväylät esteettömiä?
 Ovatko kulkuväylät pukuhuoneisiin esteettömiä?
 Ovatko sisätiloista tai hallista ulos johtavat hätäpoistumistiet esteettömiä sekä merkittyjä?
 Ovatko sisätilat ja pukuhuoneet siistejä sekä kunnossa?
 Ovatko pukuhuoneen avaimet valmiina? Kenellä avaimet ovat harjoituksen aikana?
 Ovatko ensisammutusvälineet paikoillaan ja kunnossa? Osaatko käyttää niitä?
 Mistä löytyy kenttähenkilökunta? Ovatko he paikalla koko harjoituksen ajan? Mistä tavoitan heidät
tarvittaessa?
1.1.2. Ovatko harjoitustapahtumat järjestelyiltään turvallisia?
 Onko harjoituskenttä kunnossa ja turvallinen?
 Ovatko maalit ja muut harjoitusvarusteet turvallisia sekä määräysten mukaisia?
 Onko huoltajalla tai valmentajalla ensiapuvarusteet mukana? Löytyykö niitä myös harjoituspaikasta?
 Osaako valmentaja tai muu taustahenkilöstö toimia erilaisissa ongelma- ja onnettomuustilanteissa
(ukkonen, loukkaantuminen, ambulanssin tilaaminen, pelaajien opastaminen, tiedottaminen
vanhemmille tms.)?
 Tiedätkö harjoituspaikan tarkan ja oikean osoitteen (hätäilmoituksen tekeminen 112)?
 Tietävätkö vanhemmat harjoituksen keston ja paikan? Onko harjoitusohjelma jaettu myös
vanhemmille?
1.1.3. Järjestetäänkö joukkueiden peli- ja turnausmatkat turvallisesti?
 Millä matkustetaan? Onko valittu kuljetusmuoto turvallinen?
 Onko matkareitti turvallinen?
 Eihän matka-aikataulu ole liian tiukka?
 Kuka on matkanjohtaja tai vastuuhenkilö?
 Kuinka ruokailut ja majoitus on järjestetty? Onko majoituspaikka turvallinen?
 Osaako vastuuhenkilö tai muu taustahenkilö toimia erilaisissa ongelma- ja onnettomuustilanteissa
(sairastuminen, loukkaantuminen, tiedottaminen vanhemmille tms.)
 Onko matkasta tiedotettu riittävästi pelaajille ja vanhemmille?
 Onko matkasta laadittu turvallisuusasiakirja (turnausmatkat koti- ja ulkomaat)?
1.1.4. Ymmärtääkö seurajohto vastuunsa toiminnan turvallisuudesta?
 Puheenjohtajalla ja hallituksella kokonaisvastuu kaikesta toiminnasta
 Onko eri tehtävät seurassa organisoitu ja resursoitu järkevästi?
 Löytyykö kaikkiin joukkueisiin vastuuntuntoiset ja koulutetut valmentajat sekä taustahenkilöt?
 Ovat seuran käyttämät harjoitus- ja pelipaikat turvallisia?
 Tiedotetaanko seuran toiminnasta sekä tapahtumista riittävästi?
1.1.5. Tarjoaako seura turvallisuuskoulutusta toimihenkilöilleen (valmentajat, joukkueenjohtajat, muut
taustahenkilöt ja toimijat sekä seurajohto)?
 Seuratoimijoiden järjestyksenvalvojakoulutus ja kertauskoulutus
 Vuosittain järjestettävä turvallisuus jalkapallo-otteluissa -seminaari
 Palloliiton ja piirien / alueen seurakohtainen turvakoulutus
 Ensiapukoulutus
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2. SEURASSA ON HUOMIOITU TURVALLISUUDEN PERUSTEET JA TURVALLISUUTTA KEHITETÄÄN
SYSTEMAATTISESTI
2.1. Toiminnassa huomioidaan turvallisuus – alakohdat 2.1.1–2.1.5 samat kuin kohdassa 1.
2.1.1. Ovatko seuran käyttämät harjoituspaikat turvallisia?
2.1.2. Ovatko harjoitustapahtumat järjestelyiltään turvallisia?
2.1.3. Järjestetäänkö joukkueiden peli- ja turnausmatkat turvallisesti?
2.1.4. Ymmärtääkö seurajohto vastuunsa toiminnan turvallisuudesta?
2.1.5. Tarjoaako seura turvallisuuskoulutusta toimihenkilöilleen (valmentajat, joukkueenjohtajat, muut
taustahenkilöt ja toimijat sekä seurajohto)?
2.1.6. Onko seurassa nimetty turvallisuudesta vastaava taho?
 Onko toimenkuva määritelty selkeästi?
 Kenelle turvallisuudesta vastaava taho raportoi?
 Ketkä toimivat varahenkilöinä?

3. SEURASSA ON KOKONAISVALTAINEN TURVALLISUUSKONSEPTI
3.1. Seuralla on toimintaan räätälöity turvallisuuskonsepti – alakohdat 3.1.3 ja 3.1.4. samat kuin kohdassa 1.
3.1.1. Seuran yleisvastuu toiminnan turvallisuudesta ja vastuuhenkilöt
 Puheenjohtaja, hallitus, operatiivinen turvallisuusvastaava
3.1.2. Seuratoiminnan uhka- / riskianalyysi
 Tunnistetaanko toimintaan liittyvät riskit?
o toimintaan liittyvät riskit
o talouteen liittyvät riskit
o henkilöstöön (vapaaehtoiset ja päätoimiset) liittyvät riskit
 Selvitetäänkö erilaisten uhkien tai riskien syyt?
 Arvioidaanko uhkien tai riskien seuraukset ja vaikutukset?
 Uhan tai riskin todennäköisyys?
 Millä toimenpiteillä uhat tai riskit voidaan poistaa tai niitä rajoittaa / pienentää?
3.1.3. Turvallisuusvastaavan toimenkuva ja vastuualue
 Dokumentoitu selkeä kuvaus
3.1.4. Harjoitustapahtumien turvallinen toteuttaminen
3.1.5. Onko harjoituskenttä kunnossa ja turvallinen? Ottelumatkojen turvallinen toteuttaminen
3.1.6. Turvallisuussuunnitelmapohjat otteluiden ja turnausten järjestämiseen
 Onko seuralla käytössä ajan tasalla oleva tapahtumakalenteri / vuosikalenteri?
 Ovatko turvallisuussuunnitelmapohjat ja muut turvadokumentit ajan tasalla?
 Kuinka yhteistyö toimii paikallisten viranomaisten kanssa?
o poliisi
o pelastus
o AVI
 Valmistellaanko mahdolliset turvajärjestelyt sekä turvadokumentit ajallaan?
o koulutetun turvahenkilöstön rekrytointi
o turvallisuussuunnitelma
o yleisötapahtumailmoitus
o ilmoitukset AVI:lle tms.
 Lähetetäänkö turvadokumentit vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa paikallisille poliisi- ja
pelastusviranomaisille?
 Kuinka tapahtuma- ja työohjeet sekä tapahtumaan liittyvä koulutus on järjestetty?
 Järjestetäänkö tapahtuman jälkeinen palautetilaisuus turva- ja tapahtumahenkilöstölle?
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3.1.7. Kuvaus seuratoimijoiden turvallisuuskoulutuksesta ja koulutuksen sisällöistä (valmentajat,
joukkueenjohtajat, muut joukkueiden taustahenkilöt ja toimijat sekä seurajohto)
 Yksityiskohtainen ja päivitetty kuvaus, millaista turvakoulutusta seuratoimijat ovat saaneet sekä
tulevaisuuden koulutustarpeet aikatauluineen

Lisätietoja:
Suomen Palloliitto, turvallisuuspäällikkö Juha Karjalainen, juha.karjalainen@palloliitto.fi, gsm. 040 8235230
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