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1. Turvallisuussuunnitelmantavoite 
Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on häiriön tai onnettomuuden aikana varmistaa oikea
toiminta ko. tilanteessa ja sen jälkeen saada seuran toiminta jatkumaan mahdollisimman pian
normaalillatavallasiinämuodossakuinseoliennentapahtumaa.Suunnitelmantavoitteenaonpyrkiä
ennaltaehkäisemäänei-toivottujatapauksiajaantaaohjeitanäidentapaustensattuessa.
2. Turvallisuusorganisaatio 
Jyväskylän Taitoluisteluseuran johtokunta vastaa siitä, että seuralla on toimintaa vastaava
turvallisuussuunnitelma ja määrittää hyväksyttävän turvallisuustason sekä hyväksyy
turvallisuussuunnitelman. Harrastuspaikkojen turvallisuudesta ja kunnosta vastaa ko. tilan omistaja,
vuokralainen tai vastaava taho. Seuran toimihenkilöiden tulee tarvittaessa huomauttaa tilojen
epäkohdista tilojen omistajalle tai haltijalle. Luistelijoiden turvallisuudesta tuntien aikana vastaa
valmentaja,ohjaajataivastuuhenkilö,jokaonvastuussaensiapulaukustajamahdollisestaensiavusta,
sekäkilpa-ettäharjoituspaikkojenturvallisuudesta. 

3. Turvallisuusuhka 
Vakavassa häiriössä kuten tulipalossa tai kaasu- ja myrkkyvaaratilanteessa on varmistettava aina
ensin ihmisten turvallisuus esim. evakuoimalla ihmiset ko. paikan omalle kokoontumispaikalle. Kun
ihmisetovatturvassajaapuhälytetty,onpyrittäväpoistamaanmahdollinenuhkatekijäjaminimoimaan
mahdollinenvahinko. 
Toimenpiteetturvallisuusuhansattuessa 
●
●
●
●
●

teenopeatilannearvio 
tarkistaloukkaantuneet 
hälytäapua,yleinenhätänumero112 
käynnistämahdollinenevakuointi 
pysyrauhallisenajaesiinnyselkeästi 


Toimenpiteettulipalonsattuessa 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

olerauhallinen 
yritäsammuttaapalomahdollisillaapuvälineillä 
hälytäpelastuslaitos,yleinenhätänumero112 
varmista,etteipaloalueelleolejäänytihmisiä 
suljeovetjaikkunat 
poistutilasta 
varoitalähiympäristöäpalosta 
opastapelastuslaitospaikalle. 
Jos kyseessä on mahdollinenpommiuhka,ontilahetievakuoitavajahälytettäväviranomaiset
paikalle. 


Tapaturmatjasairaudet 
Harjoitustilanteissa on aina oltava mukana ensiapulaukku sekä luistelijoiden huoltajien yhteystiedot.
Jos tapaturma vaatii välittömästi sairaala/lääkärihoitoa eikä luistelijan vanhempia ole paikalla,
valmentaja, huoltaja tai muu aikuinen lähtee saattamaan luistelijaa. Jos valmennettavan ryhmän
kanssa ei jää toista valmentajaa tai huoltajaa, ryhmän harjoitukset keskeytetään. Lääkärihoitoa
tarvitsevista tapaturmista tulee tiedotta vastuuvalmentajalle, joka informoi asiasta myös johtokuntaa.
Kaikissa harjoituksissa ja kilpailuissa tulee ensiapulaukku olla aina mukana. Ensiapulaukustavastaa
yksinluistelijoiden puolella valmentajat, muodostelman puolella siihen valtuutettu henkilö ja
luistelukoulunpuolellaluistelukouluvastaava. 




JyväskylänTaitoluisteluseuraRy

Turvallisuussuunnitelma
Toimintasuunnitelma2021-2022 

Liite3 


Vanhemmat ovat vastuussa siitä, että lapset ovat harjoituksissa ja leireillä aina harjoituskunnossa.
Vanhempien vastuulla on tiedottaa valmentajille luistelijan voimakkaista allergioista ja muista
mahdollisista sairauksista. Yhteisillä leireillä yleinen siisteys on tärkeää ja luistelijoiden tulee pestä
kätensä riittävän usein ja huolehtia juomapullonsa puhtaudesta. Varsinkin kesällä on tärkeää, että
luistelijajuoriittävästinestettäpäivänaikana.Valmentajatmerkitsevätlistoihinsaharjoituksiinsaapuvat
luistelijat. Turvallisuusuhan sattuessa on tärkeää tietää paikalla olleiden nimet, jotka voi myös
tarvittaessaantaapelastushenkilöstölle. 

Toimintatapaturmantaisairauskohtauksensattuessa 
●
●
●
●
●
●
●

teenopeatilannearviojaselvitämitäontapahtunut 
onkopotilastajuissaanjahereillä,hengittääköhän,toimiikosydän? 
elvytysaloitettavahetijavastasittentehdäänhälytys 
käynnistäpotilaanensiapu(pienetvammathoidetaanpaikalla) 
hälytäapua 
pääkolhun tai luuvamman saaneen lapsen siirtelyä ja liikuttelua tulee välttää ennen
ensiapuhenkilöstönsaapumista 
otaensiapulaukkukäyttöönjapyydäapuamahdolliseltaensiaputaitoiselta 


4. Tapahtumat,jossasuunnitelmaanoudatetaan 
Kilpailut 
Seuralla on vastuu järjestämiensä kilpailujen turvallisuudesta. Seuran järjestämien yleisten
tilaisuuksien esim. näytökset järjestyksenvalvojien ja ensiapuhenkilöstön lukumäärän määrää
viranomaiset tapahtuman koon mukaan. Kilpailuorganisaatiossa on nimetty turva-asioista vastaava
henkilö, jonka tehtävänä on selvittää kunkin hallin turvallisuusohjeet ja seuran velvollisuudet.
Turva-asioista vastaavan on tarvittaessa informoitava muitakilpailuorganisaatioonkuuluviahenkilöitä
turvallisuuteen liittyvistä asioista. Ulkopuoliset kilpailut ovat järjestävän seuran vastuulla. Kun
ulkopuolisiin kilpailuihin lähtee suurempi ryhmä, tulee valmentajien lisäksi mukana olla tarpeellinen
määräaikuisians.huoltohenkilöitä. 

Harjoitukset 
Harjoituksissa noudatetaanko.olevantilanomiaturvallisuussääntöjäjatoimintaohjeita.Liikuntatilojen
varauloskäytävät ja toimintaohjeet poikkeustilassa tulee selvittää syyskauden alussa ensimmäisten
harjoitusten yhteydessä. Valmentajatvarmistavat,ettäkäytettävätlaitteetovatkunnossajaturvallisia,
ja antavat ohjeet niiden käytöstä.Valmentajienantamiaohjeitatuleeluistelijannoudattaatapaturman
välttämiseksi.Valmentajientuleekäydäluistelijoidenkanssaennenkaudenalkualäpiyhteisetsäännöt,
joitakaikkientuleenoudattaa. 

Leirityms. 
Seuraonlaatinutturvallisuussäännöt,joihinlastenjavanhempientuleekirjallisestisitoutuaennenleirin
alkua. Ennen leiriä tarkistetaan, edellyttääkö leiripaikka jotain erityistä tarkennusta sääntöihin.
Harjoituksissanoudatetaanedellämainittujaharjoitusten 
turvallisuussääntöjä ja turvallisuusohjeita. Leireille ei saa ottaa mukaan alkoholia tai muita päihteitä,
tulentekovälineitä, teräaseita tai muita tavaroita, joilla voi vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden.
Valmentajathuolehtivatsiitä,ettäleirillelähtijöilläonkäytettävissävoimassaolevavalmentajienlaatima
leiriohje. 
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Matkatapahtumiinjaleireille 
Kun ryhmä lähtee matkalle yhdessä, on seuran ja ryhmän tehtävä pyrkiä varmistamaan turvallinen
liikkuminen. Pyri aina huolehtimaan, että kuljettaja ja ajoneuvo ovat kunnossa.Matkaantuleevarata
myös riittävästi aikaa huomioiden näin huonon ajokelin jaruuhkan.Kilpailumatkoistaonlaadittuoma
erillinenohjeyksinluisteluunjamuodostelmaluisteluun. 

Majoittuminen 
Kunryhmäonmatkoillajayöpyyyhdessä,onturvallinenmajoittuminentärkeää.Kunkäytetäänyleisiä
majoituspalveluja, on niillä vastuu turvallisuudesta. Kun majoitutaan tiloihin, joita ei ole suunniteltu
yöpymiseen, tulee joukkueen ottaa mukaan toimiva palovaroitin sekä taskulamppu. Majoituspaikan
varauloskäytävien sijainti tulee yhdessä selvittää ja harjoitella vähintään kerran poistumista niiden
kautta. 

Hälytyksenantoviranomaisille 
●
●
●
●
●
●

Soita112 
Kerronimesi 
mistäsoitat 
miksisoitat 
järjestäopastustapahtumapaikalle 
äläsuljepuhelinta,ennenkuinoletsaanutluvan 


5. Yhteystiedot 
Vastuu turvallisuustiedottamisesta on seuran puheenjohtajalla tai siihen puheenjohtajan erikseen
nimeämällähenkilöllä. 




