KYMEN GOLF ry
TURVALLISUUSSUUNNITELMA

1. Turvallisuussuunnitelman tavoite
Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Kymen Golf ry:n toiminnan. Suunnitelman päätavoitteita ovat
häiriöiden ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja mikäli niitä tapahtuu sen jälkeen mahdollisimman nopeasti
ja hallitusti saavuttaa tilanne, jossa Kymen Golfin toiminta jatkuu normaalilla tavalla samassa laajuudessa
kuin ennen tapahtumaa.
Tällä suunnitelmalla KG pyrkii sekä ennalta ehkäisemään ei-toivottuja tapahtumia että niiden sattuessa
hallitusti ja nopeasti selvittämään ne. Tässä onnistuminen edellyttää seuran monella tavalla ennakkoon
varautumista; koulutusta, harjoitusta sekä tämän suunnitelman jatkuvaa ajan tasalla pitämistä.
Jos tällainen epätoivottu vaaratilanne syntyy, antaa tämä suunnitelma ohjeita KG:n henkilöille toiminnasta eri
tilanteissa. Suunnitelma on kuitenkin vain apuväline ja tuki - tärkeintä on säilyttää maltti ja käyttää ns.
maalaisjärkeä.
Kun jotain on sattunut ja tilanteesta selvitty, on tapahtuneen jälkihoito tärkeää. Jälkihoito sisältää tilanteesta
raportoinnin eri tahoille, tilanteesta ”oppimisen” sekä tämän suunnitelman päivittämisen saatujen
kokemusten perusteella.
Tämä turvallisuussuunnitelma on hyväksytty Kymen Golf ry:n hallituksen kokouksessa 18.1.2017.
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2. Turvallisuusorganisaatio
2.1

Kymen Golf ry:n hallitus

Kymen Golf ry:n hallitus vastaa siitä, että seuralla on turvallisuussuunnitelma. Hallitus määrittää seuralle
hyväksyttävän turvallisuustason sekä hyväksyy turvallisuussuunnitelman. Suunnitelma päivitetään tarpeen
mukaan. Tällä varmistetaan, että suunnitelma vastaa Kymen Golf ry:n nykyistä toimintaa ja sen laajuutta.
Kymen Golf ry:n hallitus tarkistaa ja hyväksyy vuosittain seuran vakuutustason ja -sisällön. Tällä pyritään
varmistamaan, että turvallisuustapahtuman mahdolliset taloudelliset seuraamukset pysyvät hyväksyttävällä
tasolla.
2.2

Vastuut

Kymen Golf ry:n hallitus määrää seuralle vuosittain turvallisuuskoordinaattorin, jonka keskeisin työ on
turvallisuussuunnitelman ajan tasalla pitäminen.
Kymen Golfin käytännön turvallisuustyöstä vastaa seuran toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja huolehtii, että
turvallisuussuunnitelma on tiedotettu ja että seuran toiminnassa noudatetaan suunnitelmassa olevia ohjeita.
Toiminnanjohtaja vastaa yhteistyöstä paikallisten viranomaisten kanssa (poliisi, pelastuslaitos yms.) Tähän
kuuluu esim. seuran virallisista tapahtumista ilmoittaminen viranomaisille sekä mahdollinen raportointi
tapahtuneesta.
Kenttien turvallisuudesta vastaa kentän omistaja. Kaikki kentällä ja muissa tiloissa olevat pelaajat ja käyttäjät
ovat velvollisia kertomaan epäkohdista. Epäkohdista kerrotaan caddiemasterille, joka kirjaa epäkohdat ylös
ja toimittaa ne seuran toiminnanjohtajalle ja turvallisuuskoordinaattorille. Kymen Golf ry:n toiminnanjohtaja tai
Kotkan Golf Oy:n toimitusjohtaja päättää tarvittavista korjaavista toimenpiteistä vastuidensa mukaisesti.
2.3

Turvallisuussuunnitelmaan sisältö

Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää Kymen Golfin toiminnan seuraavasti:
2.3.1 Pelaajat, niin seuran omat jäsenet kuin vieraspelaajatkin
2.3.2 Kentän läpi kulkevalla ulkoilureitillä liikkujat ja katsojat
On tärkeää, että ulkoilureitillä liikkujille ja katsojille jää positiivinen kuva golfin pelaamisesta. Seuran tulee
tehdä töitä tämän positiivisen mielikuvan saavuttamiseksi ja vahvistamiseksi. Tämän takia turvallisuus ja
yleinen järjestys pelikentällä ja sen lähiympäristössä on tärkeää.
2.3.3 Ympäristö: harjoituspaikka, pelikenttä ja niiden lähiympäristö (rakennukset, autot yms.)
Mikäli tapahtuu häiriö tai onnettomuus, tulee meidän pyrkiä estämään tai rajaamaan lähiympäristölle
aiheutuvat vahingot.
2.3.4 Kymen Golfin brändi ja maine
Kun hoidamme epätoivotut tilanteet mallikkaasti, niin vahvistamme samalla ympäristön mielikuvaa
seurastamme, sen toiminnasta sekä golfista lajina.
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3. Mahdolliset uhat
Tämä suunnitelma käsittää mahdolliset uhat, niihin varautumisen, hoidon sekä paluun normaaliin toimintaan.
3.1

Turvallisuusuhka

Turvallisuusuhka on häiriö, jossa ihmisen fyysinen turvallisuus on jollakin tavalla uhattuna (pelaajat,
toimihenkilöt, ulkoilureitillä liikkujat, katsojat jne.). Tällaisia uhkia voivat olla esim. vakava häiriköinti,
ulkopuolisten liikkuminen pelialueilla, vaarallinen pelaaminen, tulipalo, kaasu- ja myrkkyvaaratilanteet.
Pelaajien tulee ottaa huomioon pelatessaan ja harjoitellessaan muiden pelaajien, kenttähenkilökunnan ja
ulkopuolisten henkilöiden turvallisuus.
Ulkopuolisten liikkuessa pelialueilla pelaajien on syytä huomauttaa heitä liikkumisen aiheuttamista vaaroista
ja opastaa heitä liikkumaan turvallisilla alueilla.
Tulipaloista, kaasu- ja myrkkyvaaratilanteista pitää heti tehdä ilmoitus hätänumeroon112 ja caddiemasterille.
Vakavan häiriköinnin uhatessa ihmisiä heidän pelatessaan kentällä on siitä ilmoitettava välittömästi
caddiemasterille. Toimiston ollessa suljettu, soitetaan suoraan hätänumeroon 112.
3.2

Häiriköinti

Häiriköinti voi olla tapahtuma, jossa yksi tai useampi henkilö tulee häiritsemään peliä / harjoitusta ilman, että
ihmisten turvallisuus on uhattuna.
Kentällä pelaajiin kohdistuvasta häiriköinnistä on heti ilmoitettava caddiemasterille, joka soittaa tarvittaessa
paikalle poliisit.
Ensisijaisesti pyritään rauhoittamaan tilanne ja saamaan häiriköivät tahot poistumaan tapahtumasta. Tämä
tehdään rauhoittamalla ja puhumalle häiriköivälle henkilölle. Mikäli tämä ei auta, kutsutaan paikalle poliisi.
3.3

Liikenne

Matkat kilpailuihin sekä joukkueena yhdessä että yksittäisen pelaajan matkat harjoituksiin tai peliin ovat
myös turvallisuusriski. Tällainen voi olla esim. liikenneonnettomuus.
3.4

Ukonilma

Ukonilman sattuessa kentän päälle on jokainen pelaaja velvollinen arvioimaan tilanteen ja hakeutumaan
tarvittaessa suojaan ja kentältä pois. Pelaaminen ukonilman aikana on ehdottomasti kielletty.
Ukkosen sattuessa peli keskeytetään antamalla yhtäjaksoinen äänimerkki sumutorvella. Tällöin peli on
keskeytettävä ja siirryttävä klubille.
Annettavasta keskeytysmerkistä huolimatta, kaikki pelaajat ovat itse vastuussa omasta turvallisuudestaan
ukkosenaikana.
3.5

Tapaturmat ja sairaudet

Tapaturmia tai sairauskohtauksia voi tapahtua harjoitus- tai pelitilanteissa.
Jotta hätätapauksissa apu saataisiin paikalle mahdollisimman nopeasti, on suositeltavaa, että kaikki pelaajat
asentavat älypuhelimeensa ilmaisen ns. ”112” -palvelun. Tämän avulla pelastuslaitos saa tietoonsa heti
hätäpaikan tarkat koordinaatit ja ambulanssi saadaan paikalle mahdollisimman nopeasti.
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Mussalon kentälle on hankittu defibrillaattori. Se sijaitsee näkyvällä paikalla golfklubin aulassa
caddiemasterin toimiston yhteydessä. Laite ohjaa käyttäjää antamaan sydänpotilaalle ensiavun.
Caddiemasterin toimiston henkilökunta on koulutettu käyttämään laitetta. Hätätilanteessa tulee ensin soittaa
yleiseen hätänumeroon 112 ja sitten caddiemasterin toimistoon, mistä joku lähtee heti tuomaan
defibrillaattoria hätäpaikalle. Defibrillaatorin käyttöohjeen vaatimat laitteen huolto, ylläpito- ja
tarkistustoimenpiteet kirjataan muistikirjaan, jota säilytetään caddiemasterin toimistossa.
Caddiemasterin toimistosta löytyy ensiapulaukku. Ensiapulaukun vähimmäissisältö on kylmäpussi,
haavanpuhdistusainetta sekä haavan sidontavälineet. Ne vahingot, joita ei näillä varusteilla pystytä
hoitamaan, vaativat terveysasemalla / lääkärillä käyntiä. On toivottavaa, että jokainen caddiemaster olisi
suorittanut ensiapukurssin.
Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa





Tee nopeasti tilannearvio
Käynnistä potilaan ensiapu (pienet vammat voit hoitaa itse paikan päällä)
Hälytä apua; soita ainakin caddiemasterille, tarvittaessa hätänumeroon 112
Soita aina caddiemasterille, hoitaa opastuksen onnettomuuspaikalle

4. Turvallisuusjärjestys
Mikäli sattuu onnettomuus tai muu tilanne, jossa joudutaan turvautumaan turvallisuussuunnitelmaan, on
toimenpidejärjestys seuraava:



Ensin varmistetaan aina ihmisten turvallisuus ja terveys.
Seuraavaksi varmistetaan tapahtumapaikka ja lähiympäristö (kentät, rakennukset, autot yms.).
Tähän kuuluu myös mahdollisen ympäristövahingon estäminen tai minimoiminen.

5. Kymen Golfin tapahtumat jossa suunnitelmaa noudatetaan
Seuraavassa esitetään eri tapahtumia,
turvallisuussäännöt ko. tapahtumissa.
5.1

jotka

tämä

turvallisuussuunnitelma

kattaa

sekä

yleiset

Kilpailut

Seuran järjestäessä kilpailuja on seuralla vastuu pelin turvallisuudesta. Jos on kyseessä yleisötilaisuus, niin
järjestyksenvalvojien lukumäärän määrää kunnan viranomainen tapahtuman koon mukaan. Kymen Golf ry
on yhteydessä paikallisiin viranomaisiin, joiden kanssa sovitaan järjestysvalvojien lukumäärä ja muut
turvallisuusjärjestelyt eri tapahtumiin ja kentälle.
Järjestyksenvalvojien tehtävä on ensisijaisesti vastata yleisön, pelaajien sekä toimitsijoiden turvallisuudesta.
Olisi suotavaa, että järjestyksenvalvojat hallitsisivat golfin perusasiat, jolloin he voisivat myös opastaa uusia
katsojia pelin tapahtumissa.
5.2 Pelaaminen kentällä
Kentällä pelaamisessa noudatetaan turvallisuussuunnitelmaa soveltuvilta osin.
5.3

Harjoitukset

Sisäharjoituksissa noudatetaan talvihallin omia sääntöjä. Sisäkauden ensimmäisissä harjoituksissa käydään
läpi ko. liikuntasalin turvallisuusohjeet.
Kentällä on harjoittelu sallittu vain harjoitusalueilla, ei esimerkiksi peliväylillä ja viheriöillä. Ulkoharjoituksissa
noudatetaan turvallisuussuunnitelmaa soveltuvilta osin. Aloittelijoiden harjoituksissa harjoituksen ohjaaja
kertoo tarvittavat turvallisuusohjeet.
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6. Kenttien ja sisäharjoitushallin turvallisuus
6.1 Kentät
Kenttien tulee olla sellaisessa kunnossa, että niillä voi turvallisesti harjoitella ja pelata golfia. Kentän omistaja
vastaa kenttien kunnosta ja huollosta, jolloin vastuu niiden yleisestä turvallisuudesta kuuluu niille.
Tapahtuman turvallisuudesta (kilpailut ja harjoitukset) vastaa Kymen Golf ry viranomaisten antamien
ohjeiden ja tämän turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Jos turvallisuusuhkia ilmenee, on seuran
huomautettava tästä kenttävastaavalle sekä päätettävä, voidaanko kilpailut / harjoitukset viedä turvallisesti
läpi.
6.2 Sisäharjoitushalli
Harjoitushallin tulee olla sellaisessa kunnossa, että siellä voi turvallisesti harjoitella. Tilojen kunnosta ja
siisteydestä vastaa niiden omistaja, jolle on esitettävä mahdolliset huomautukset.
Kun ollaan sisätiloissa, on tärkeää että jokainen noudattaa ko. tilan omia turvallisuussääntöjä sekä
toimintaohjeita.

7. Yhteystiedot
Mussalon golfkenttä: Niinilahdentie 2, 48310 Kotka
Kymen Golfin Caddiemasterin toimiston numero (05) 210 3700
Sisäharjoitushalli: Keisarinmajantie 11, 48230 Kotka
7.1

Turvallisuusviranomaiset

Kaikki hätäpuhelut soitetaan hälytyskeskukseen, numeroon 112.
Kun teet ilmoituksen, muista kertoa:

7.2

1)

Kuka olet

2)

Mistä soitat

3)

Miksi soitat, mitä on tapahtunut

4)

Mitä pyydät, että tehdään

5)

Järjestä opastus tapahtumapaikalle

6)

Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan

Myrkytystietokeskus (09) 471 977

Päivitetty 18.1.2017

7.3

Kymen Golf ry hallitus 2017

Nimi
Veli‐Matti Pyysing
Eija Anttila, ladykapteeni
Heikki Illiminsky
Saija Kotiranta, sihteeri
Jaakko Kujala, varapj.
Tommi Nousiainen, toiminnanjohtaja
Jouni Nykänen, kapteeni
Jani Piipari
Mika Räsänen
Risto Vuoksiala
7.4

Sähköposti
v‐mp@hotmail.com
eija.anttila@kymensanomat.fi
heikki.illiminsky@iki.fi
saijakotiranta@gmail.com
jaakko.kujala@kymp.net
tommi.nousiainen@kymengolf.fi
jouni.nykanen@kymp.net
jani.piipari@celectus.com
rasanen.mika@hotmail.com
risto.vuoksiala@gmail.com

Puhelin
044 265 7234
044 0280360
044 232 3324
040 733 0420
050 549 0278
044 570 6877
040 545 4674
044 055 8866

044 717 3200
040 737 1255

Kymen Golf turvallisuuskoordinaattori

Kymen Golf ry:n hallitus on 18.1.2017 nimennyt Jaakko Kujalan seuran turvallisuuskoordinaattoriksi.
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