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1 Toiminnan kuvaus 
 

Amerikkalaisen jalkapallon (11-13 vuotta) juniori turnaus.  Toiminta on pallokentän alueella.  

Toimintaa on klo.  8-17.00 Tilaisuudet on täysin päihteettömiä. Pallokenttä on suunniteltu 

vastaavanlaiseen toimintaan. 

 

Järjestävä seura Porvoon Butchers ry 

 

Tapahtumavastaava: Harri Seppänen puh.050-5446260 
 

2 Toiminnan turvallisuudesta vastaa 
 

Tapahtuman turvallisuusvastaava: Tuomas Pääkkönen puh.040-5377774 
 

3 Toimintapaikat ja ajo-ohjeet 
Pallokenttä Lukiokatu 22 06100 Porvoo 

         
         
       Reittiselosteet 

Järjestäjä järjestää opastuksen, liikenteen ohjauksen ja tarvittavat järjestysmiehet 

kilpailupaikalle. 

 

3.1 Pelastusajoneuvot 

Pelastustiet pidetään vapaana esteistä. Mahdollisista rikkeistä kuulutamme siirtokehoituksen 

auton haltijalle.  

Tapahtumavastaavan tehtävänä on olla tietoisia mahdollisesti pelastustoimia haittaavista 

ajoneuvoista kiinteistöjen alueella sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimiin. 
 

3.2 Sairaankuljetus 

Pelastustiet sekä mahdolliset sairaankuljetustiet pidetään vapaana. 
 

3.3 Poliisi 

Järjestyksenvalvojia, joista osa omaa järjestyksenvalvojan kortin ja poliisin lupaehdon 

mukaisesti. (3:llä järjestysmiehellä on tarvittava järjestysmieskortti.) 
 

3.4 Medi-Heli 

Pelastuslaitos avustaa tarvittaessa 
 



4 Riskien hallinta 

4.1 Osallistujien enimmäismäärät 

Yhtäaikaisesti tiloissa oleskelee 250-300 henkilöä/ enintään se määrä joka on kunkin tilan 

suurin sallittu henkilömäärä. Vastaavat tarkastavat kaikkien poistumisteiden kunnon ennen 

tapahtumaa sekä tutustuvat alkusammutuskaluston sijoitteluun sekä käyttöön. Vastaavat 

varmistavat myös että riittävä määrä muita toimihenkilöitä kentällä osaa käyttää 

alkusammutuskalustoa joka kentältä löytyy (pikapaloposti). 

4.2 Toimintaan liittyvät rajoitukset 

Ei rajoituksia 

4.3 Ohjaajien pätevyysvaatimukset 

Poliisin lupaehtojen mukaisia järjestyksenvalvojia on yht. 3 järjestysmieskortillista 

järjestyksenvalvojaa. 

EA-vastaavalla minimikoulutusvaatimus kts. kohta 4.7 

4.4 Toimijoiden työnjako ja viestintä 

Vastaavat raportoivat tapahtuman turvallisuusvastaavalle kaikesta turvallisuuspuutteista joita 

eivät pysty itse odottaessa korjaamaan. Muut toimihenkilöt vastaavat vastaavalle 

(toimitsijapöytä, buffa, EA ja järjestyksenvalvonta) yhteystiedot löytyvät kohdista 1 ja 2 

4.5 Toimijoiden valmistautuminen 

Tapahtuma tullaan toteuttamaan edellisvuosien tapaan.  Toiminta on avoimessa tilassa jossa 

on hyvä näkyvyys ja useita järjestäjän toimihenkilöitä yhtäaikaisesti.  Tapahtumalla on pitkät 

perinteet ja useat toimihenkilöt ovat olleet mukana aiemmissa vastaavissa tapahtumissa n. 10 

kertaa 
 

4.6 Paloturvallisuus 

Tapahtumassa ei käytetä pyrotekniikkaa eikä teatterisavua.  Tarvittava jatkojohto 

toimitsijapöytään teipataan rakenteisiin, siten ettei siitä aiheudu varaa. 

4.7 Ensiapuvalmius 

EA-vastuuhenkilöllä tulee olla EA-valmius esim. terveydenhuollon ammattitutkinto, 

pelastajatutkinto tai vähintään voimassa oleva EA-kurssi (minimivaatimus 16 h)   

                                                                                        

Vastuuhenkilöt Pallokenttä 

Turvallisuusvastaava:  Tuomas Pääkkönen Puh.040-537774 

EA-vastaava:   Arttu Tennberg Puh.040-9102895 

 

EA-vastaavalla tulee olla käytössään tyypillisten vammojen hoitoon soveltuva riittävä 

välineistö (esim. kylmäpusseja ja sidetarpeita ym.) 

4.8 Vakuutusturva 

Pelaajat vastaavat itse vakuutuksista.  Kilpailukutsussa on mainittu että turnauksen 

järjestäjällä ei ole heitä kattavaa erillistä vakuutusta. Lisenssipelaajilla on oltava oma 

vakuutus. 



4.9 Luvat ja ilmoitukset viranomaisille 
 

Pelastussuunnitelma pelastuslaitokselle sekä huvilupa poliisilta 

5 Pelastustoimen järjestelyt tapahtumassa 
Tulipalotilanteessa paloilmoitin painike (Pallokenttä) ja/tai soitto 112  

 

Toimitsijapöytä kuuluttaa poistumaan rauhallisesti alueelta tai vastaavan uhan sattuessa. 

Kokoontumispaikka on varsinaisen pelastussuunnitelman mukaisesti viereinen Urheiluhallin 

parkkipaikka. 

 

6 Toimintaohjeet muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa 
Mikäli ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta syntyy vaaratilanne, sen havainnut ilmoittaa 

asiasta muille järjestäjille sekä vastaavalle ja tai suoraan tapahtuman turvallisuusvastaavalle 

sekä varmistaa ettei välitöntä vaaraa ole. 

Tarvittaessa pelaajat ja yleisö ohjataan ulos, jokainen järjestäjistä tuntee alueen ulosmenoreitit.  
 

Mahdollisessa sairauskohtauksessa turvataan hengitys ja verenkierto ja kutsutaan apua ja 

toimitaan sen jälkeen hätäkeskuksen ohjeistuksen mukaan. Tajutonta herätellään, kutsutaan 

apua ja turvataan hengitys. Nyrjähdyksissä yms. 3K:ta, murtumissa tukeminen ja avun 

kutsuminen.  

 

6.1 Hätäilmoituksen teko 
Hätäilmoitus tehdään yleiseen hätänumeroon 112, ja se tehdään heti, kun loukkaantuneen tai sairastuneen todetaan 

tarvitsevan ammattiapua. 

 

6.2 Näin teet hätäilmoituksen 
1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. 

 

2. Kerro, mitä on tapahtunut. 

 

3. Kerro tarkka osoite ja kunta. 

 

4. Vastaa kysymyksiin. 

 

5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan. 

 

Yleisöpuhelimesta voi soittaa hätänumeroon ilmaiseksi. Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa. 

 

6.3 Painelu-puhalluselvytys (PPE) on elottoman aikuisen ensiapu 
 

1. Saatko henkilön hereille?  

Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla.  

Henkilö ei herää.  

 

2. Soita hätänumeroon 112.  



Voit myös huutaa apua ja pyytää paikalla ole via tekemään hätäilmoitus numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia 

ohjeita tulee noudattaa.  

Käännä tämän jälkeen autettava selälleen, ja selvitä hengittääkö hän normaalisti?  

 

3. Avaa hengitystie.  

Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Samanaikaisesti katso, 

kuuntele ja tunnustele hengitystä. Liikkuuko rintakehä? Kuuluuko hengityksen ääni? Tuntuuko ilman virtaus 

poskellasi? Arvio onko hengitys normaalia, epänormaalia tai hengitys puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys 

ei olisi normaalia.  

Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.  

 

4. Aloita paineluelvytys.  

Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet 

ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5 - 6 cm. Anna 

rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 

kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.  

 

5. Puhalla 2 kertaa.  

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla 

rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu).  

Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.  

 

6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2,  

kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai 

voimasi loppuvat. 

 

6.4 Painelu-puhalluselvytys (PPE) on elottoman lapsen ensiapu 
 
1. Saatko lapsen hereille?  

Herättele lasta puhuttelemalla ja ravistelemalla.  

Lapsi ei herää.  

 

2. Soita hätänumeroon 112.  

Hätänumeroon 112 soitetaan välittömästi, jos paikalla on muita tai itse voit soittaa muiden ensiaputoimenpiteiden 

ohessa. Muutoin yksin ollessasi elvytä lasta ensin 1 minuutti ja tee hätäilmoitus heti tämän jäl-keen. 

Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.  

Käännä tämän jälkeen lapsi selälleen, ja selvitä hengittääkö hän normaalisti?  

 

3. Avaa hengitystie.  

Ojenna varovasti lapsen pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Samaan aikaan katso, 

kuuntele ja tunnustele hengitystä. Liikkuuko rintakehä? Kuuluuko hengityksen ääni? Tuntuuko ilman virtaus 

poskellasi? Arvio onko hengitys normaalia, epänormaalia tai hengitys puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys 

ei olisi normaalia.  

Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.  

 

4. Puhalla 5 alkupuhallusta.  

Avaa lapsen hengitystie. Aseta suusi tiukasti lapsen suun päälle ja sulje lapsen sieraimet sormillasi (peitä vauvan 

suu ja sieraimet omalla suullasi). Rauhallisesti puhalla ilmaa lapsen keuhkoihin sen verran, että lapsen rintakehä 

nousee (liikkuu).  

Puhalla yhteensä viisi kertaa.  

 

5. Paina 30 kertaa.  

Aseta kämmenen tyviosa lapsen rintakehälle, rintalastan alaosalle. Paina käsivarsi suorana 30 kertaa siten, että 

rintalasta painuu selkeästi kohtisuoraan alaspäin ja palautuu. Ajallisesti painumis- ja palautumis-vaiheet ovat yhtä 

pitkiä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut 

ääneen.  

 

6. Puhalla 2 kertaa.  



Avaa lapsen hengitystie. Aseta suusi tiiviisti lapsen suun päälle, sulje sieraimet, ja puhalla rauhallisesti ilmaa 

lapsen keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso rintakehän liikettä (nousee).  

Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.  

Jatka rytmillä 30:2.  

 

7. Yksin toimiessasi, tee nyt hätäilmoitus soittamalla 112.  

 

8. Jatka lapsen elvytystä tauotta rytmillä 30:2  

kunnes lapsi herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai 

voimasi loppuvat. 

 

6.5 Haavojen ensiapu 

 
1. Tyrehdytä mahdollinen verenvuoto. 

 

2. Puhdista haavasta lika juoksevan, viileän veden alla. 

 

3. Sulje pienen viiltohaavan reunat vastakkain haavateipillä. 

 

4. Peitä haava suojasidoksella. 

 

5. Hakeudu tarvittaessa hoitoon. 

 

6. Tarkista, että tetanus- eli jäykkäkouristusrokote on voimassa.  

 

Vuotavat, syvät ja likaiset haavat ja vähänkin suuremmat viiltohaavat kuuluvat aina lääkärin hoitoon. Haavan 

ulkonäöstä ei aina voi päätellä, onko syvemmälle kudoksiin syntynyt vaurioita. 
 

 

6.6 Nyrjähdykset 
Nyrjähdysten ensiapu: 
1. Kohota raaja. 

2. Purista tai paina vammakohtaa. 

3. Jäähdytä kylmällä noin 20 minuuttia. 

4. Sido vammakohdan ympärille tukeva side. 

5. Jatka kylmähoitoa ensimmäisen vuorokauden ajan parin tunnin välein. 
Kolmen K:n ensiapu auttaa nyrjähdyksen lisäksi myös revähdyksiin ja mustelmien ehkäisyyn 

Nopeasti ja oikein annettu ensiapu voi säästää lääkärissä käynniltä. 
 

1K=kompressio eli puristus 

Purista käsilläsi kipukohtaa. Puristus estää verenvuotoa ja vähentää turvotusta. 

 

2K= kohoasento 

Pidä raajaa koholla. Kohoasento vähentää välittömästi sisäistä verenvuotoa, kun verenpaine verisuonistossa 

pienenee.  

 

3K=kylmä 

Laita kipukohtaan jotakin kylmää. Kylmä supistaa verisuonia ja vähentää siten sisäistä verenvuotoa. Jääpussi, lumi 

tai mikä tahansa vamma-aluetta vasten painettava kylmä auttaa. Kääri ideaaliside tai muu joustava side nivelen 

tueksi. 

 

Nilkan nyrjähdyksen jälkeen kylmähoitoa kannattaa toistaa ensimmäisen vuorokauden ajan 1-2 tunnin välein noin 

20 minuuttia kerrallaan. Nyrjähdys alkaa parantua 1-2 vuorokauden kuluessa, jolloin kudoksen sisäinen 

verenvuoto lakkaa. 
 

http://www.redcross.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/fi_FI/verenvuodot/


 

6.7 Murtumat 

 
Murtuman ensiapu: 

 Yläraajan murtumassa autettava voi itse tukea kipeää raajaansa kehoaan vasten tai tue käsi 

liikkumattomaksi esimerkiksi kolmioliinalla. Kylkiluiden murtumassa voit tukea rintakehää käsin tai 

tukisiteellä. 

 Mikäli jalassa on murtuma, sitä ei ole syytä lastoittaa, mikäli apu saapuu kohtuuajassa. Autettavan tulee 

välttää jalan liikuttamista ja painon asettamista kipeälle jalalle. Jos loukkaantunutta on välttämätöntä 

liikuttaa, alaraajan murtuman tukemiseen voi käyttää toista jalkaa tai muuta tilapäisvälinettä, kuten 

esimerkiksi tukevaa lautaa tai keppiä. 

 Jos epäilet selkärangan murtumaa, liikuta loukkaantunutta vain, jos se on hengen pelastamisen kannalta 

välttämätöntä. 

Murtumat syntyvät tavallisesti putoamisen, kaatumisen tai iskeytymisen seurauksena. Toimita loukkaantunut 

hoitoon. 

 

7 Yleiset toimintaohjeet 
Myyntipöydät sijoitetaan, siten ettei ulospääsyä tukita ja jätetään vapaa kulkureitti. 

Tilaisuudessa ei käytetä jatkojohdon jatkojohto virityksiä.  

8 Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen 

8.1 Raportit 

8.2 Kriisiviestinnän ohjeet 

Tapahtumavastaava vastaa tiedottamisesta yhdessä seuran johdon kanssa.  Muut eivät 

tiedota!! 

8.3 Viranomaisille ilmoittaminen 

Tapahtumavastaava vastaa tiedottamisesta yhdessä seuran johdon kanssa.  Muut eivät 

tiedota!! 

8.4 Jälkihoito 

Terveyskeskus järjestää akuuttia kriisihoitoa yhteistyötahojen kanssa 

9 Ravinto- ja hygieniaohjeistus 
Hygieniapassin omaava henkilö buffassa mikäli buffassa käsitellään pakkaamattomia ja/tai 

helposti pilaantuvia elintarvikkeita. 

10 Seurantajärjestelmä ja tilastointi 
Mikäli vaaraa aiheuttavia tilanteita/ tapahtumia ilmenee. Tulee niistä ilmoittaa 

tapahtumavastaavalle sekä tämän pelastussuunnitelman laatijalle. (kts. sivu 1), jotta edellä 

mainitut tilanteet saadaan päivitettyä seuraavien tapahtumien pelastussuunnitelmaan. 

11 Missä/ milloin pelastussuunnitelma on läpikäyty 
Tämä pelastussuunnitelma on käyty läpi seuran palaverissa johon on kutsuttu ne henkilöt jotka 

toimivat eri vastuutehtävissä kyseisessä tapahtumassa.  Poissaoleville toimitetaan sähköpostilla 



hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ja pyydetään tutustumaan tähän suunnitelmaan.  Lisäksi 

paikalta löytyy mappi (kansio) johon kootaan kaikki turnauksen järjestämistä koskevat ohjeet.  

Tähän kansioon vastaavat tutustuvat hyvissä ajoin ennen turnauksen alkua. 

12 Lainsäädäntö 

12.1 Pelastuslaki 379/2011 

16§ Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun 

erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden 

järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma. 

 

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja 

riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden 

toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet 

onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi. 

 

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen 

tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Alueen pelastusviranomainen voi 

erityisestä syystä hyväksyä, että yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma toimitetaan sille tiedoksi 

edellä mainitun määräajan jälkeen. Jos 2 momentissa tarkoitettu selvitys ja arvio tilaisuuden 

vaaroista ja riskeistä tai niiden perusteella määritellyt turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat 

alueen pelastusviranomaisen arvion mukaan puutteelliset, alueen pelastusviranomainen voi 

palauttaa suunnitelman täydennettäväksi. Alueen pelastusviranomaisen tulee myös tarvittaessa 

suorittaa kohteessa 80 §:n mukainen palotarkastus ja ryhtyä 81 ja 82§:n mukaisiin 

toimenpiteisiin. Alueen pelastusviranomaisen tulee tarvittaessa ilmoittaa sille toimitetusta 

suunnitelmasta poliisille ja ensihoidosta vastaavalle terveysviranomaiselle. Räjähteiden tai 

palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena tulee ilmoittaa etukäteen 

alueen pelastusviranomaiselle siten kuin asiasta säädetään vaarallisten kemikaalien ja 

räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 81§:ssä. 

 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä yleisötilaisuuksista ja 

tapahtumista, joihin on laadittava yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Yleisötilaisuuden 

pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston 

asetuksella. 

 

12.2 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 

3§ Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 

Pelastuslain 16§:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava 

yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa: 

 arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä; 

 käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina 

palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja; 

 tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; 

 tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille. 

 

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka 

toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu 



vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan 

pelastuslain 16§:n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota 

mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. 

 

Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta. 

 

 

 


