
 

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi Kansalliset pika ampumahiihtokilpailut ja Pohjanmaa-cup osakilpailu

sekä Lapua cup osakilpailu

1.2 Tilaisuuden järjestäjä 
(Yhteystietoineen)

Jurvan Urheilijat, ampumahiihtojaosto.
Timo Antila pj. Pitkäniemi 86 66360 Kesti. Puhelin 0405162440

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 
nimi ja osoite)

Jurva, Kirkonkylä
Ampumahiihtostadion,  Kauhajoentie 83,  66300 JURVA

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 29.2.2020 klo 11.00-15.00
Kohdistus alkaa klo 11.00 ja itse kilpailu klo 12.00. 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 
selvitys tilaisuuden luonteesta)

Pika ampumahiihtokilpailut samalla Pohjanmaa-cup osakilpailu ¾ sekä Lapua 
cup osakilpailu

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 
laatu. liikuntarajoitteisuus tms. 
alkoholitarjoilua jne.)

Kokonaismäärä 300 henkilöä, Ikärakenne 8-80 vuotta
Ei alkoholitarjoilua, vain makkaran ja kahvinmyynti

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet
2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa tulentekokielto

Alkusammutuskalusto toimistossa
Alkusammutus ja ilmoitus 112

2.2 Sairaskohtaus Ensihoitopiste Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112
Moottorikelkkakuljetus valmiudessa.

2.3 Tapaturma Ensihoitopiste Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112
Moottorikelkkakuljetus valmiudessa.

2.4 Liikenne Autoilijat ohjataan paikoitukseen Ilmoitetaan 112 + mahdollinen 
ensiapu. 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei tilapäisrakennuksia.

2.6 Aseiden kuljetus Aseet kuljetetaan kilpailualueella 
lataamattomana suojuksessa.

Maalissa aseiden tarkastus.

2.7 Sähkötapaturma Sähköjohdot ja datakaapelit on 
Suojattu kilpailijoilta ja 
huoltoporukalta.

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112
Sähköpääkytkin merkattu karttaan.

2.8 Myrkytystapaus Juoma- ja kahvivesi on Kunnan 
vesijohtoverkosta otettua vettä.

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112



 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN           
AIKANA

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro 
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö 
joka vastaa koko tapahtumasta)

Esko Pietilä
0407202471

3.2 Turvallisuudesta vastaava
       Ampumapaikan johtaja

Jouni Rinta-Keturi
Esko Pietilä

0408304229
0407202471

3.3 Kioski vastaava Helvi Antila 0408676217

3.4 Liikenne ja 
pysäköintivastaava 

Esko Pietilä 0407202471

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 
vastaava

Kuulutus
Jouni Rinta-Keturi

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana

3
Jouni Rinta-Keturi
Heikki Tuomisto, Esko Pietilä

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 
sekä vastuuhenkilö tapahtuman 
aikana

Esko Pietilä, Jouni Rinta-Keturi, 
Heikki Tuomisto

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)
Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä,
laatu ja sijoitus)

Tulospalvelurakennus  6 kg  sammutin. Kioskissa sammutuspeite.

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-
paikka

Toimistorakennuksessa ensihoitohuone, josta mahdollisuus jatkokuljetukseen.

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-
paikka

Toimistorakennuksen edessä.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-
eelta (reitit joita pitkin yleisö 
poistuu onnettomuustilanteessa)

Autot ohjataan alueelle Stadionrakennuksen risteyksestä ja pois stadionilta 
Pikkujurvantien risteyksestä.

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-
sön varoittaminen ja henkilökunnan
hälyttäminen)

Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 
pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-
seen)

Kilpailukeskuksesta on suora esteetön ajoyhteys Kauhajoentieltä.



 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)

5.1 Pysäköintijärjestelyt
Paikoitusalueet kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä olevat 
paikoitusalueet.

5.2 Ensiapukoulutus 
(Henkilökunta)

5.3 Alkusammutuskoulutus 
(Henkilökunta)

Jouni Rinta-Keturi ja Heikki Tuomisto ovat mukana VPK toiminnassa.

5.4 Suunnitelman ja 
turvallisuusjärjestelmän 
saattaminen henkilöstön tietoon

Pelastussuunnitelma on julkaistu kilpailun nettisivuilla www.jurvanurheilijat.fi

Sekä vastuuhenkilöille henkilökohtaisesti

 

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista  turvallisuutta  vaarantavista  tilanteista  sekä  tehdyistä  toimenpiteistä  on  ilmoitettava  tapahtuman
turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon  0407202471   . Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita:

1. Tarkkaile  tapahtuma-alueella  kompastumis-,  liukastumis-  ja  kaatumisvaaroja,  kuten  kulkureiteillä  olevia
sähköjohtoja  sekä  lattian/maaston/rakenteiden  liukkautta  ja  epätasaisuutta  jne.  Estä  liikkuminen  vaarallisella
alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.

2. Tarkkaile  tapahtuma-alueella  tippumis-  ja  putoamisvaaroja,  kuten  lunta,  jäätä,  puita  ja  puunoksia,  tilapäisiä
rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.

3. Estä  yleisön  pääsy  kosketuksiin  vaaraa  aiheuttavien  esineiden  ja  alueiden,  kuten  grillien  ja  muiden  kuumien
esineiden, nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggregaattien jne. kanssa.

4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti.

http://www.jurvanurheilijat.fi/


 

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

1. Kutsu  paikalle  tapahtuman  ensiapuvastaava  soittamalla  numeroon     0407202471  . Toimi  hänen
antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden
mukaisesti.

2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille? 
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,

Soita hätänumeroon 112.
Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia
ohjeita tulee noudattaa.

3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.
Ojenna  autettavan  pää  leuan  kärjestä  nostamalla  ja  toisella  kädellä  otsasta  painamalla.  Katso,  kuuntele  ja
tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin
hengitys ei olisi normaalia.

 Hengitys on normaalia.
Käännä henkilö kylkiasentoon.  Huolehdi,  että  hengitystie  on avoin  ja  henkilö hengittää normaalisti.  Seuraa ja
tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti. 

Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu. 
Aloita elvytys

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 (30 painallusta ja 2 puhallusta)
kunnes autettava herää:liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai
voimasi loppuvat.

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen 
yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt 
ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka: Jurvassa 18.2.2020

Esko Pietilä Jouni Rinta-Keturi
Tapahtuman johtaja                                            Tapahtuman turvallisuudesta vastaava



 

       Pelastusviranomainen

LIITTEET
1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, 

kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen 
pysäköintijärjestelyt sekä yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio. (Alueen kartta on kilpailunjohtajalla)
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