
TURVALLISUUSSUUNNITELMA: 

Tapahtuma:  Oulu-Shiai 

Ajankohta:  29.1.2022 

Paikka:  Korvensuoran koulu, Leväsuontie 17, 90630 Oulu 

Järjestäjä:  Oulun judokerho 

Turvallisuusvastaava:  Juho Heikkinen p.0440500651 

Muut henkilöt: Mika Kiiskinen (kilpailupäällikkö), Olli Tapio (ilmoittautuminen) 

  Jesse Jussila (kuuluttaja, järjestyksen valvonta) 

  Anni Saarela (sairaanhoitaja) 

Juho Heikkinen (sairaanhoitaja, järjestyksenvalvonta) 

Etukäteisohjeistus: Osallistujille kerrottu ilmoittautumisen yhteydessä mahdollinen tilanahtaus ja 

annettu ohjeet, missä säilyttää varusteita etteivät ne olisi tiellä. 

 Kisapäivän ja leiripäivän ohjelma on tiedotettu kaikille. 

Pelastautumissuunnitelma:  

 Autojen parkkeeraus koulun etupihalle siten, että hälytysajoneuvoille jää 

reitti. 

 Tapaturman tai onnettomuuden sattuessa hälytysajoneuvot ohjataan 

Korvensuoran koulun taakse, liikuntasalin eteen.  

 Hätäuloskäynnit merkitty kaikista niistä tiloista, joissa osallistujilla on lupa 

liikkua. Ne tilat, joissa ei ole lupa liikkua on lukittu ja merkitty STOP-kyltein.  

Järjestäjät myös valvovat, ettei tiloihin mennä. 

Riskiarvio: Otteluissa ja harjoittelussa sattuu pieniä tapaturmia. Portaikoissa ja vapaissa 

tilanteissa voi sattua pieniä tapaturmia. Ulkopuolisia voi tulla taloon. 

Sähkölaitteisiin voi syntyä oikosulkuja.  

Riskien hallinta: 2 sairaanhoitajaa on paikalla kilpailujen ollessa käynnissä. Ambulanssi on 

saatavilla alle 15minuutissa paikanpäälle. Järjestystä on valvomassa 2 

järjestyksenvalvojaa. Ensiapupiste on näkyvällä paikalla. 

 Hätäuloskäynnit on näkyvästi merkitty. 

 Järjestyksen valvojat on tunnistettavissa liivein. 

 Sisäänkäynti on vain yhdestä ovesta, joten ilmoittautumispisteessä 

tarkistetaan, että tulijat ovat oikealla asialla.  



 Hätäuloskäyntejä valvotaan, ettei sieltä pääse ulkopuolisia sisään ja 

ulkopuolisiksi tulkittavilta järjestyksen valvojat varmistavat syyn olla talossa. 

 Sähkölaitteiden käyttöä valvovat niiden käyttäjät. 

Onnettomuuden sattuessa:  

1. Arvioidaan tilanne. 

2. Estetään lisäonnettomuudet. 

3. Annetaan ensiapua. 

4. Hälytetään tarvittaessa apua ja ilmoitetaan kilpailupäällikölle. 
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5. Hoidetaan tilanne kunnes apu on tullut paikalle. 

 

Turvallisen kisajärjestelyn ohjeet Covid-19 taudin osalta! 

1) Kilpailuihin osallistutaan vain terveenä. Kaikki, joilla on oireita tai judokat, joiden lähipiirissä on 

oireisia pidättäytyvät kilpailemista.  

2) Kaikki kilpailuihin osallistujat huolehtivat hyvästä käsihygieniasta ja noudattavat edelleen 

THL:n ohjeistuksia pandemian torjumisessa.  

3) Karanteenissa olevat eivät osallistu kilpailuihin (THL:n ohjeiden mukaisesti).  

4) Kilpailutoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja tapahtuu omalla vastuulla. 

5) Tarpeetonta oleskelua aula- ja muissa sisätiloissa vältetään. Oulun Judokerhon tiloissa 

29.1.2022 on vain kilpailuihin osallistuvia sekä toimihenkilöitä.  

6) Huolehditaan turvaetäisyyksistä sekä noudatetaan Oulun kaupungin maskisuositusta. 

Urheilusuorituksen aikana ei tarvitse käyttää maskia.  

 

 

 

 

 

  

 

  



  

 


