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1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 
1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistuksen Etelä-Pohjanmaan ja ÖID:n aluemestaruus yökilpailu. 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yh-

teystietoineen) 

Rasti-Kurikka 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 

nimi ja osoite, ehkä myös GPS-

koordinaatit) 

Ilmajoen kunnan, Kalajaisjärven leirikeskus 

Kalajaisjärventie 45, 61340 Nopankylä 

 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 13.9.2019 

Klo: 20-24 

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 

selvitys tilaisuuden luonteesta) 

Yö suunnistuskilpailu osallistujien ollessa n. 10-vuotiaista vanhimmillaan n. 

90 vuotiaita. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 

laatu. liikuntarajoitteisuus tms. 

alkoholitarjoilua jne.) 

Kilpailijoita sekä heidän huoltaja/kuljettajia n.250. 

Pienen yleisömäärän sekä tapahtuman luonteen vuoksi ei erityisjärjes-

telyjä. Ei alkoholitarjoilua. 

 

 
 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet 
2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa tulentekokielto 

Alkusammutuskalusto makkaragrillin 

luona sekä leirikeskuksen sisätiloissa. 

Alkusammutus ja tarvittaessa yhteys 

112 

2.2 Sairaskohtaus Paikalla Kurikan Spr:n ensiapuryhmä. 

Heidän toimestaan tiedotettu päivystä-

vää terveyskeskusta. 

Spr:n ryhmä sekä tarvittaessa vakavis-

sa tapauksissa 112. 

2.3 Tapaturma Spr:n ensiapuryhmä päivystää kilpai-

lukeskuksessa 

Ensiapu annetaan tapahtuma paikalla. 

Tarvittaessa 112. 

2.4 Liikenne Liikenne opastetaan asianmukaisilla 

opasteilla. sekä Jurvan tiellä varoite-

taan suunnistajista kyltein 

Mahdollinen ensiapu paikanpäällä. 

Tarvittaessa 112 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Paikalla ei vaaraa aiheuttavia rakentei-

ta 

Mikäli tapahtuman aikana huomataan 

vaaraa aiheuttavia rakennelmia yms. 

ne pyritään eliminoimaan tapauskoh-

taisesti 

2.6 Eksyminen maastoon Kyseessä on suunnistuskilpailu joissa 

suoranainen eksymien harvinaista. 

Kisa alue varsin suppea joka vielä 

vähentää eksymisen vaaraa 

Mikäli tarvetta etsintöihin niin kilpai-

lun johtaja kerää etsintä porukan toi-

mitsijoista 

2.7 Sähkötapaturma Sähköjohdot ovat sijoitettu siten että 

niistä ei aiheudu vaaraa ihmisille. 

Laitteet suojattu vikavirtasuojakytki-

mellä 

Ensiapu annetaan paikalla. Tarvittaes-

sa 112. 

2.8 Myrkytystapaus Juoma- ja kahvivesi on kunnan veden-

jakeluverkostosta 

Ensiapu paikanpäällä. Tarvittaessa 

112. Myrkytystietokeskus 09-471977 
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3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      

AIKANA  

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro  

3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö 

joka vastaa koko tapahtumasta) 

 

Pikkumäki Jouni 040-739 2377 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 

- ”     - -  ”     - 

3.3 Rakenteista vastaava 

 

-  ”    _ -  ”  - 

3.4 Liikenne ja pysäköintivas-

taava  

         -  ”  -            -  ”  - 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta 

vastaava 

         -  ”  -           -  ”  - 

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Spr Kurikka  

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Markkila Eero 050-407 4765 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) 
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, 

laatu ja sijoitus) 

Jauhesammutuin 2 kpl 6kg+12kg Grilli 

Leirikeskus sammutuspeitteet (2) sekä 2*6kg sammutin 

Saunarakennus sammutuspeite sekä 1*6kg sammutin 

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-

paikka 

Spr Kurikka (maali-alueella) 

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-

paikka 

Leirikeskuksen pysäköinti alueen pohjoispääty 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-

eelta (reitit joita pitkin yleisö pois-

tuu onnettomuustilanteessa) 

Tulo väylää 

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-

sön varoittaminen ja henkilökunnan 

hälyttäminen) 

Kilpailukeskuksen kuulutuslaitteistolla 

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin 

pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-

seen) 

Opasteet Koskenkorva-Jurva maantieltä  Kalajaisjärven kohdalta (suunnistus-

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

5.1 Pysäköintijärjestelyt Selvitetty järjestelykokouksessa, pysäköinti henkilöstön kanssa. 

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökun-

ta) 

Joka ryhmässä ensiapukoulutuksen saaneita 

5.3 Alkusammutuskoulutus 

(Henkilökunta) 

Paikalla lukuisia tulityökortin omaavia alkusammutukseen koulutettuja henki-

löitä. 

5.4 Suunnitelman ja turvallisuus-

järjestelmän saattaminen henki-

löstön tietoon 

Selvitetty järjestelykokouksissa 

5.5 Kadonneen etsintä Tarvittaessa kilpailunjohtajan toimeenpanemana 

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen 

yleisötilaisuutta. 

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt en-

nen tilaisuuden aloittamista. 

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 

 

Aika ja paikka: Ilmajoki 7.9.2019 

 

Jouni Pikkumäki  Jouni Pikkumäki 

Tapahtuman johtaja                                             Tapahtuman turvallisuudesta vastaava 

 

 

       Pelastusviranomainen 

 


