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1. TAPAHTUMAN TAI TILAISUUDEN NIMI JA TOIMINNAN KUVAUS

Salibandyseura SBC Levin salibandytapahtumat. Seuran salibandytapahtumat ovat pääosin viikonloppuisin
järjestettäviä turnauksia ja tapahtumia Kittilässä ja Rovaniemellä. 

Salibandyturnauksissa osallistujia on pelipaikasta riippuen yhteensä noin 50-250 pelaajaa, toimihenkilöä ja
katsojaa.  Tapahtumassa  mukana  olevat  pelaajat  ovat  iältään  noin  6-40-vuotiaita  ja  katsojat  voivat  olla
kaikenikäisiä vapaasta sisäänpääsystä johtuen.

2. TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄN TIEDOT

Järjestävä taho: Salibandyseura SBC Levi (SBC Levi ry ja SBC Levi Rovaniemi ry)
Osoite: Lukkarintie 22, 99100 Kittilä
Puhnro: 040 829 3628
Sähköposti: toimisto@sbclevi.fi

2.1 TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT SEURASSA

Seuran puheenjohtaja: Jaana Körkkö, 044 996 0290
Toiminnanjohtaja: Tuomas Similä, 040 829 3628
Junioripäällikkö: Juho Wesslin, 044 2317 486

sekä tapahtumissa kulloinkin erikseen nimetty henkilö tai henkilöt.

3. TAPAHTUMAN TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ

3.1 ALLE 100 OSALLISTUJAN TAPAHTUMAT

Otteluiden, turnausten tai tapahtumien, joiden osallistujamäärä samanaikaisesti on yhteensä alle 100 henkilöä
(pelaajat+katsojat),  turvallisuudesta  vastaa  pääosin  tapahtuman  järjestävä  joukkue  (=vastuujoukkue).
Joukkueen tulee nimetä vastuuhenkilö tapahtumaan sekä riittävä määrä turvallisuushenkilöitä tapahtuman
luonteen mukaisesti (1-2 hlöä). Turvallisuushenkilöiltä ei vaadita välttämättä järjestysmieskoulutusta. 

Turvallisuushenkilöt  voivat  hoitaa  tapahtumassa  myös  muita  tehtäviä  (mm.  kahvio,  toimitsijatehtävät),
mikäli se ei olennaisesti häiritse turvallisuustehtävien hoitamista. Seura vastaa joukkueiden opastamisesta
turvallisuusasioissa sekä tarvittaessa tukee ja ohjeistaa joukkueita tapahtumajärjestelyissä.

3.2 100-200 OSALLISTUJAN TAPAHTUMAT

Otteluiden,  turnausten  tai  tapahtumien,  joiden  osallistujamäärä  samanaikaisesti  on  yhteensä  100-200
henkilöä (pelaajat+katsojat), turvallisuudesta vastaa pääosin tapahtuman järjestävä joukkue. Joukkueen tulee
nimetä vastuuhenkilö tapahtumaan sekä riittävä määrä turvallisuushenkilöitä (1-3 hlöä) tapahtuman luonteen
mukaisesti. Vastuuhenkilöltä tai yhdeltä turvallisuushenkilöltä vaaditaan mielellään järjestysmieskoulutus. 

Turvallisuushenkilöt  voivat  hoitaa  tapahtumassa  myös  muita  tehtäviä  (mm.  kahvio,  toimitsijatehtävät),
mikäli se ei olennaisesti häiritse turvallisuustehtävien hoitamista. Seura vastaa joukkueiden opastamisesta
turvallisuusasioissa sekä tarvittaessa tukee ja ohjeistaa joukkueita tapahtumajärjestelyissä.

3.3 YLI 200 OSALLISTUJAN TAPAHTUMAT

Otteluissa,  turnauksissa  ja  tapahtumissa,  joihin  osallistuu  samanaikaisesti  arviolta  n.  200  henkilöä  tai
enemmän  (pelaajat+katsojat)  tehdään  tapahtumailmoitus  viranomaisille  sekä  laaditaan  tarvittavat
turvallisuusasiakirjat  liitteineen. Näiden tapahtumien järjestämisvastuu on järjestävällä joukkueella,  mutta
seura on tukena tapahtumajärjestelyissä. Tarvittavan turvallisuushenkilöstön määrä määritellään tapahtuman
luonteen ja laajuuden mukaan.
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4. TOIMENPITEET ERILAISISISSA VAARATILANTEISSA

Seuran  järjestämissä  tapahtumissa  ja  tilaisuuksissa  noudatetaan  kyseessä  olevan  tilan  tilakohtaista
pelastussuunnitelmaa. Toiminnassa on huomioitava koko tapahtuma-alue mukaanlukien tapahtuman käytössä
oleva parkkipaikka. Pysäköinti parkkialueella on järjestettävä siten, että pelastus- ja poliisiviranomaisilla on
esteetön kulku tapahtumapaikalle.

Turvallisuushenkilöstön on tutustuttava tilakohtaiseen pelastussuunnitelmaan ennen tapahtumaa.

4.1 TAPATURMA TAI SAIRASKOHTAUS

Pienissä tapaturmissa tai sairaskohtauksissa nopein apu löytyy joukkueiden omista huoltajista ja joukkueiden
omista ensiapuvälineistä. Joukkueet itse ovat vastuussa ensiapuvälineistöstään.

Kittilän urheiluhallin ensiapuhuoneesta (päätyvarasto) löytyy lisäksi defibrillaattori (sydäniskuri).

4.2 TULIPALO

Tapahtuman  turvallisuushenkilöt  ohjaavat  osallistujat  nopeinta  reittiä  ulos  (pääovi  ja  hätäuloskäynnit).
Turvallisuushenkilöt hoitavat hälytyksen tekemisen ja aloittavat ensisammutuksen tilan pelastussuunnitelman
mukaisesti.

4.3 PAHOINPITELY TAI TAPPELU 

Älä yritä olla sankari, vaan toimi tilanteen vaatiman vakavuuden mukaisesti. Pyri rauhoittelemaan osapuolia.
Ulkopuoliset ohjataan pois tilanteesta. Vain järjestysmieskoulutuksen saanut henkilö voi puuttua tilanteessa 
fyysisesti osapuolten rauhoittamiseen. Tilanteeseen kutsutaan aina paikalle poliisi asian jälkiseuraamusten 
välttämiseksi. Uhrille tai uhreille annetaan tarvittava ensiapu. Toiminta tilan pelastussuunnitelman 
mukaisesti.

4.4 HÄIRITSEVÄSTI KÄYTTÄYTYVÄ HENKILÖ

Häiritsevästi käyttäytyvää henkilöä tai henkilöitä kehotetaan poistumaan paikalta. Jos käsky ei tehoa, 
kutsutaan paikalle poliisi. Turvallisuushenkilöt tekevät aktiivista tilannetarkkailua koko tapahtuman ajan. 

Häiriökäyttäytymistä voi esiintyä myös pelaajien osalta. Otteluiden tuomarit vastaavat kentällä tapahtuvasta 
toiminnasta.

4.5 MUUT MAHDOLLISET VAARATILANTEET, KUTEN KIIPEÄMINEN RAKENTEISIIN 

Pyritään ehkäisemään noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä. Katsotaan onko henkilö mahdollista auttaa alas
puhuttamalla  ja  lisäksi  tehdään  tarvittaessa  hälytys  pelastusviranomaisille.  Hälytysajoneuvojen  opastus
alueelle tapahtuu paikalla olevien turvallisuushenkilöiden toimesta.

5. VIESTINTÄYHTEYDET JA LISÄAVUN HÄLYTTÄMINEN

5.1 HENKILÖSTÖN YHTEYDENPITO JA HÄLYTTÄMINEN ERI TILANTEISSA

Tapahtuman  turvallisuushenkilöt  vaihtavat  yhteystiedot  keskenään  ennen  tapahtuman  alkua.
Onnettomuuspaikalla oleva turvallisuushenkilö soittaa hätänumeroon. 

Mahdollinen tapahtumiin liittyvä jatkotiedottaminen tapahtuu ainoastaan seurajohdon kautta. Tiedottamisesta
vastaa seuran puheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai seurajohdon erikseen valtuuttama henkilö.

6. TIEDOTTAMINEN VAKAVISSA ONNETTOMUUSTILANTEISSA (KRIISIVIESTINTÄ)



Tiedotus ulkopuolisille tahoille tapahtuu ainoastaan seurajohdon kautta. Tiedottamisesta vastaa seuran 
puheenhohtaja, toiminnanjohtaja tai seurajohdon erikseen valtuuttama henkilö. 

7. TAPAHTUMAPAIKAT JA OSOITTEET

Kittilän urheiluhalli, Havutie 6, 99100 Kittilä
Sirkan koulu, Ounasjoentie 23, 99130 Sirkka

Kaukosen koulun sali, Kylätie 46, 99110 Kaukonen
Alakylän kylätalo, Hietaniementie 9, 97470 Alakylä

Keltakankaan liikuntahalli, Keltakangas 1, 96300 Rovaniemi
Ounasrinteen liikuntahalli, Matkajängäntie 5, 96400 Rovaniemi

8. LINKIT

Salibandyliiton turvallisuusmääräykset (erityisesti kohta 1. ”KAIKKI OTTELUT”): 
https://salibandy.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/turvallisuusmaaraykset/

Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille: https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta

https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta
https://salibandy.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/turvallisuusmaaraykset/

