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1 Toiminnan kuvaus 
Tiedot tapahtumasta/ paikasta / ajankohdasta / järjestäjästä yhteystietoineen 

 

Lempäälän Kisa Yleisurheilu järjestää 5.9.2020 Seuracupin B-sarjan finaalin Hakkarin 

urheilukentällä, Urheilukatu 3, 37550 Lempäälä. 

 

Seuracup on seurojen välinen yleisurheilukilpailu. Siinä kilpaillaan sarjoissa N17, M17, T15, P15, 

T13, P13, T11 ja P11. Paikalle odotetaan noin 500 urheilijaa ja 400 valmentajaa/huoltajaa/katsojaa 

sekä n.100 toiminnanjärjestäjää. Kaiken kaikkiaan henkilömäärän tapahtuma-alueella arvioidaan 

olevan noin 900-1000 henkilöä. 

 
2 Toiminnan turvallisuudesta vastaavat 
Tapahtuman vastaava / järjestelijät yhteystietoineen 

 

Lempäälän Kisa Yleisurheilu: 

- Hannu Niemelä, kilpailunjohtaja 050 569 8687, hannu.niemela@lekiyu.net 

- Timo Reunanen, tiedotusvastaava 044 416 6535, timo.reunanen@lekiyu.net 

 
3 Toimintapaikat ja ajo-ohjeet 
Selvitys toimintapaikan sijainnista ja ajoreittiohjeet 

 

Hakkarin urheilukenttä sijaitsee osoitteessa Urheilukatu 3, 37550 Lempäälä. Sinne on hyvät ja 

selkeät tieyhteydet valtatie 3:lta.  

 

Tapahtumapaikalle saavutaan pääsääntöisesti tilausliikenteen linja-autoilla ennen kilpailun alkua. 

Kilpailun aikana osa tulee ja lähtee henkilöautoilla. Parkkialueet sijaitsevat urheilukentän 

välittömässä läheisyydessä ks. aluekartta (Liite 2). 

Liikkuminen tapahtuma-alueelle tapahtuu Urheilukadun puoleisesta pääportista sekä jäähallin 

puoleisista pienemmistä porteista. Linja-autojen pysäköinti on jäähallilla. Henkilöautojen pysäköinti 

tapahtuu urheilukentän sekä Hakkarin liikuntahallin ja koulun pysäköintipaikoilla.  

 
4 Reittiselosteet 
Selvitys opastuksesta tapahtumapaikalle 

 

Aluekartta liitteenä (Liite 2). 

 
4.1 Pelastusajoneuvot 
Urheilukentälle on selkeät opasteet useammasta kulkusuunnasta.  

Pelastustiet pidetään auki liikenteelle koko tapahtuman ja sen valmistelujen ajan.  

Poistumisreitit ovat samat kuin saavuttaessa. 

 
5 Riskien hallinta 
 
5.1 Osallistujien enimmäismäärät 
Selvitys odotetusta osallistuja- / kävijämäärästä 

 

Arvioitu henkilömäärä tapahtuman aikana (urheilijat, huoltajat, katsojat ja toimitsijat) on 900 -  

1000 henkilöä. 

 
5.2 Toimintaan liittyvät rajoitukset 
Selvitys mahdollisista tapahtumaa rajoituksista (esim. ikä, liikenne) 



 

Urheilukentän, jäähallin, liikuntahallin ja Hakkarin koulun alueella on parkkitilaa riittävästi. 

 

WC:t sijaitsevat urheilukentän huoltorakennuksessa, liikuntahallilla sekä koulun ruokalan 

yhteydessä.  

 

Tapahtumassa tiedetään etukäteen osallistuvat seurat ja urheilijat. Heitä on ohjeistettu 

pysäköimisestä, liikkumisesta kentällä, aikataulusta (Liite 3), korona-ajan käytännöistä jne. Joten 

suurimmalla osalla osallistujia pitäisi olla selvää, miten tapahtumassa toimitaan. Urheilukentällä 

suorituspaikoille saavat mennä ainoastaan kilpailijat ja toimitsijat. Urheilijoita on maksimissaan 16 

yhdellä suorituspaikalla sekä 4 – 7 toimitsijaa. Valmentajat ja katsojat ovat juoksuratojen 

ulkopuolella. Katsomon keskellä portaat erottavat katsojia toisistaan ja lisäksi laitamme katsomoon 

A4-lappuja sopiviin kohtiin merkitsemään turvaväliä. Pukuhuoneissa ja WC-tiloissa sekä ruokailun 

yhteydessä on käsienpesupaikkoja. Kioskissa ja makkaranmyyntipisteillä sekä suorituspaikoilla on 

käsidesiä saatavilla. Lisäksi kuulutuksin ohjeistamme pitämään turvavälejä sekä huolehtimaan käsi- 

ja yskimishygieniasta koko tapahtuman ajan.  

 
5.3 Ohjaajien pätevyysvaatimukset 
Selvitys järjestäjien / järjestyksenvalvojien / mahdollisen ensiapuhenkilökunnan pätevyydestä sekä aktiviteettien ohjaajien pätevyydestä. 

 

Toimitsijat on koulutettu, toimitsijoita on suorituspisteillä useampia. Jokainen suorituspiste 

vastaa oman toimintansa turvallisuudesta ja toteutuksesta.  

 

- Järjestyksenvalvojien yhteyshenkilö: 

▪ Hannu Niemelä, 050 569 8687, JV-kortin nro: TU/2019/20881 

 

- Pysäköinninohjaajien yhteyshenkilö: 

▪ Timo Reunanen, 044 416 6535   

 

5.4 Toimijoiden työnjako ja viestintä 
Selvitys vastuunjaosta / viestinnän kulusta / 

 

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma julkaistaan netissä kisasivuilla. Kilpailun toimitsijat 

ohjeistetaan ennen kilpailua seuran toimesta. 

 
5.5 Toimijoiden valmistautuminen 
Ohjeistuksen ja tiedonkulun selvittäminen eri toimipisteissä oleville (esim. ryhmänvetäjät) 

 

Lajipäälliköt ja suorituspaikkojen- sekä toimipisteiden toimitsijat kiinnittävät ryhmiensä 

kanssa erityistä huomiota kunkin pisteen vaaratilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. 

 
5.6 Paloturvallisuus 
Selvitys miten järjestelijät ovat selvittäneen pelastus ja turvallisuussuunnitelman mahdollisia vaaratilanteita silmällä pitäen 

 

Tapahtumassa on makkaran ja muurinpohjalettujen myyntiä. Valmistus tapahtuu nestekaasun avulla 

kahdessa eri paikassa. Urheilukentän pääkatsomon takana sekä huoltorakennuksen kioskipisteen 

edessä, ulkotilassa. Nestekaasupullon välittömässä läheisyydessä on alkusammutin sekä 

sammutuspeite. Tulta tai pyrotekniikkaa ei muuten käsitellä tapahtumassa. 

 

Urheilukentän huoltorakennuksessa on kolme (huoltotila, välinevarasto ja kioskitila) 6kg 

jauhesammutinta ABC sekä sammutuspeite kioskitilassa.  

 

5.7 Ensiapuvalmius 
Selvitys minkälainen ensiapuvalmius on järjestetty 



 

Tapahtumassa on ensiapupiste, jossa on ensiapukoulutuksen saanut SPR:n henkilöstö ja siellä on 

saatavilla ensiapuvälineistöä ja defibrillaattori. 

 

Ensiapuhenkilöstön yhteyshenkilö: 

▪ Mikko Lappalainen, 0400 733 631 

  

5.8 Tilapäiset rakennelmat 
 

Alueelle pystytetään muutama pieni teltta/katos: mm kioski, ensiapupiste sekä mahdollisesti 

seurojen telttoja. Kooltaan ne ovat noin 2m x 2m – 3m x 6m.   

Riskit: Telttojen irtoaminen tai kaatuminen kovalla tuulella. 

Toimenpiteet riskien välttämiseksi: Ankkuroidaan teltat maahan ja/tai varustetaan riittävin 

painoin irtoamisen tai kaatumisen estämiseksi. Kovalla tuulella teltat puretaan.  

 

5.9 Vakuutusturva 
Selvitys tapahtumaa koskevista vakuutuksista 

 

Seurojen ja järjestöjen edustajilla on edustamansa tahon vakuutus. 

 

Liikunnan toiminnanvastuu ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus Pohjola Vakuutus 

Oy:n ja Suomen Olympiakomitea ry:n välillä. 

 

Seura- ja piirivakuutus: Pohjola Vakuutuksen Tuplaturva 2020 

Voimassa 1.1.2020 – 31.12.2020 

 

Vakuutusnumerot: 

o Tapaturmavakuutus 16-550-119-2 

o Vastuuvakuutus 16-549-997-7 

 

5.10 Luvat ja ilmoitukset viranomaisille 
Selvitys viranomaisille tehdyistä ilmoituksista / suunnitelmista / lupahakemuksista 

 

Olympiakomitea, Teosto ja Gramex ovat sopineet keskitetysti musiikin esittämiseen liittyvistä 

tekijänoikeuskorvauksista.  

 

Sopimusnumerot: 

o Teosto 70014878 

o Gramex LII040 

 

Yleisötilaisuudesta tehdään tapahtumailmoitus poliisiviranomaiselle. 

 
6 Toimintaohjeet muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa 
Selvitys vahinko / onnettomuustilanteen toiminnasta / hälytysten teosta 

 

Hätänumero 112 
 

Hätätoimintaohjeet onnettomuuksissa ja tapaturmissa (liite 1) ilmoitustaululla. Annetaan 

etukäteen tiedoksi toimitsijoille. 

 

Lempäälän terveysaseman päivystys puh. 03 565 52 500 (Himminpolku 6, 37500 Lempäälä). 

Päivystys toimii ajanvarauksella arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 12-20. 



 

Yöpäivystys TAYS Valkeakoski puh. 03 311 67 260 (Salonkatu 24, 37601 Valkeakoski).  

ma-pe klo 20-08 sekä la-su klo 20-12.  

 

Suun terveydenhuollon päivystys Acutassa puh. 03 565 70115 (TAYS Tampere) arki-iltaisin klo 

15-17 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 8-10. 

 
7 Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen 
 
7.1 Raportit 
Selvitys mahdollisesta raportoinnista tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen 

 

Kriisitilanteissa ulkopuolisille tahoille turvallisuuteen liittyvissä asioissa tai mahdollisissa 

kriisiasioissa tiedottaa tarvittaessa tiedotusvastaavaa: Timo Reunanen, 044 416 6535 

 

SPR:n koostaa ensiapupäivystyksestä raportin.  

 
7.2 Kriisiviestinnän ohjeet 
Selvitys mahdollisista toimintaohjeista kriisin sattuessa 

 

Tapahtuma-alueen vastuutoimijoilla on matkapuhelinyhteys tiedottamista ja vaaratilanteessa 

ohjeiden antamista varten.  

 

Jos jälkikäteen todetaan paikalla olleen tarttuvassa vaiheessa ollut COVID19 kantaja, pystymme 

tavoittamaan lähes kaikki paikalla olleet. Meillä on osallistuvien kilpailijoiden nimet sekä heidän 

seurojensa yhteystiedot, jota kautta tavoitamme myös mukana olleet huoltajat jne. Paikalla ei ole 

montakaan henkilöä, jolla ei ole mitään sidosta kilpailijoihin. Toimitsijoiden yhteystiedot ovat 

meillä myös.  

 
7.3 Viranomaisille ilmoittaminen 
Selvitys kenen toimesta viranomaisilmoitus tehdään 

 

Hätäkeskukselle tehdään ilmoitus tapahtumasta.  

Vastuuhenkilö: Hannu Niemelä, 050 569 8687 ja varahenkilö: Timo Reunanen, 044 416 6535 

 
8 Muut yleiset asiat 
Huomioitavaa tapahtumaan osallistuville: 

o Yleisten liikennesääntöjen ohjeita on noudatettava 

o Kenenkään ei pidä tulla kilpailupaikalle, jos on pieniäkin sairauden oireita.  

o Urheilijat pitävät vähintään 1-2 metrin etäisyydet suorituspaikoilla ja verrytellessä. 

o Turvaetäisyydet on huomioitava myös toimitsijatehtävissä, katsomoissa ja kaikkialla 

kilpailualueella. 

o Kaikki paikalle saapuvat kiinnittävät erityishuomioita käsihygieniaan. Suorituspaikoilla, 

kilpailukansliassa ja kahvion edustalla on saatavilla käsidesiä. Lisäksi suositellaan myös oman 

käsidesin käyttöä. 

 

 

Lempäälän Kisa Yleisurheilu vastaa tapahtuman läpiviemiseen liittyvistä asioista. 

Hakkarin koululla tapahtuvan ruokailun järjestäjä vastaa oman toimintapisteensä turvallisuuteen 

liittyvästä turvallisuudesta. 

  



Liite 1. 

HÄTÄTOIMINTAOHJEET 

112 
Hakkarin urheilukenttä, Urheilukatu 3, 37550 Lempäälä 

 

Hätätilanteessa soita 112 

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. 

2. Kerro, mitä on tapahtunut. 

3. Kerro tarkka osoite ja kunta: Urheilukatu 3, 37550 Lempäälä 

4. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. 

5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. 

6. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan. 

    Opasta auttajat paikalle. 

Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu. 

 

HUOM! 

• Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut - älä sulje puhelinta! Kuulet nauhoitteen, 

jossa kehotetaan odottamaan hetki linjalla. 

• Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina soittamisjärjestyksessä. 

• Et tarvitse koskaan suuntanumeroa. 

• Hätäpuhelu on maksuton. 

 

Sairauskohtaus tai tapaturma: 

HÄLYTÄ ENSIN APUA / 112 

AUTA LOUKKAANTUNUTTA 

ALOITA TARVITTAVA ENSIAPU 

OPASTA APU PAIKALLE 

 

  



Liite 2. 

 



Liite 3 

AIKATAULU 5.9.2020 Seuracup finaali, B-sarja 
  

10:30 AVAJAISET 
  
11:00 T13 moukari 
11:00 T15 kuula 
11:05 T15 seiväs 
11:05 P13 korkeus 
11:30 T11 60m aj (60cm) 
11:45 P11 60m aj (60cm) 
12:05 P15 kuula 
12:05 N17 pituus, hyppypaikka A (100m maalipää) 
12:05 T11 pituus, hyppypaikka B (100m lähtöpää) 
12:10 T13 60m aj (76,2cm) 
12:20 P13 moukari 
12:25 P13 60m aj (76,2cm) 
12:45 T15 100m 
13:00 P15 100m 
13:10 N17 kuula 
13:20 T11 1000m 
13:25 T13 korkeus 
13:25 P15 seiväs 
13:30 P11 1000m 
13:40 T11 keihäs 
13:40 T13 1000m 
13:50 P13 1000m 
14:00 M17 pituus, hyppypaikka A (100m maalipää)  
14:00 P11 pituus, hyppypaikka B (100m lähtöpää) 
14:05 N17 200m 
14:15 M17 200m 
14:30 M17 kuula 
14:35 T/P15 1000m kävely 
14:50 P11 keihäs 
14:55 T15 2000m 
15:10 P15 2000m 
15:55 Sukkulaviesti 
 
16:10 PALKINTOJENJAKO 


