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1 Toiminnan kuvaus 

Tiedot tapahtumasta/ paikasta / ajankohdasta / järjestäjästä 

yhteystietoineen 
Ampumahiihdon SM kisat, Kauhajoen Sotkassa 

liite 1 

 

Kauhajoen Karhu/Ampumahiihtojaosto 

Puheenjohtaja, Jouko Peltomaa, 040-556 5723    peltomaa.jouko@netti.fi 

Sihteeri       Jarkko  Kauhajärvi  040 5856455     jarkko.kauhajarvi@ssvnet.fi    
 

2 Toiminnan turvallisuudesta vastaavat 

Tapahtuman vastaava / järjestelijät yhteystietoineen 

Samat kuin yllä 

3 Toimintapaikat ja ajo-ohjeet 

Selvitys toimintapaikan sijainnista ja ajoreittiohjeet 

Kauhajoen Sotka, ampumahiihtostadion, n. 4 km Kauhajoen keskustasta 

Rahikkatieltä vasemmalle Sotkantielle, Sotkantie 113. 

4 Reittiselosteet 

Selvitys opastuksesta tapahtumapaikalle 

Kisapäivinä tilapäiset opasteet asetetaan Aronkylään kt 67:n ja Rahikkatien (kt 44) risteykseen 

sekä Hämes-Havusen risteykseen kt 44:lle. 

4.1 Pelastusajoneuvot 

Pelastusajoneuvot ohjataan tapahtumapaikalle pääsääntöisesti kilpailukeskuksen kautta. 

Kilpailukeskuksessa toiminnot järjestetään siten, että pelastustiet pysyvät avoinna. 

4.2 Sairaankuljetus 

Kuten yllä. Lievästi loukkaantuneet toimitetaan ensiapuun järjestäjien tai omalla kyydillä. 

4.3 Poliisi 

Kuten yllä- 

4.4 Medi-Heli 

Helikopterille lähin laskeutumispaikka on  kisapaikalla 
 

5 Riskien hallinta 

5.1 Osallistujien enimmäismäärät 

Selvitys odotetusta osallistuja- / kävijämäärästä  

Kilpailupaikalle odotetaan noin 500 kävijää / päivä lähinnä kilpailun osanottajia ja heidän 

perheenjäseniään. 

5.2 Toimintaan liittyvät rajoitukset 

Selvitys mahdollisista tapahtumaa rajoituksista (esim. ikä, liikenne) 



Toimintaa säätelevät Suomen Ampumahiihtoliiton lajisäännöt yleisen lainsäädännön ja 

järjestysmääräysten lisäksi. 

Kilpailupaikalle saapuvia ja lähteviä autoja ohjataan tarkoin ja nopeudet pidetään alhaisina. Opasteilla 

pyritään ohjaamaan paikalle tulevia turvalliseen liikkumiseen. 

 

Kilpailijoita on nuorista  ikäsarjaan   13--- 80.vuotta 

5.3 Ohjaajien pätevyysvaatimukset 

Selvitys järjestäjien / järjestyksenvalvojien / mahdollisen ensiapuhenkilökunnan pätevyydestä sekä 

aktiviteettien ohjaajien pätevyydestä. 

Suomen ampumahiihtoliitto määrittelee, mitkä toimitsijat tarvitsevat minkälaisen 

toimitsijalisenssin. Kilpailunjohtajalla tulee olla kilpailun johtaja kautta tekninen valvoja 

lisenssi. Muut valvontatehtävät Sahl sääntöjen mukaan . Kilpailuun osallistujalla pitää olla 

voimassaoleva lisenssi. Kilpailun johtaja tai tekninen valvoja tarkistaa lisenssit.  

 

Ensiavussa toimintaa johtaa lääkäri. 

5.4 Toimijoiden työnjako ja viestintä 

Selvitys vastuunjaosta / viestinnän kulusta /  

Ampumahiihtojaoston/kisaorganisaation palaverit pidetään ennen kisoja. Siellä jaetaan työt.  

Kilpailun aikana viestintä tapahtuu suullisesti, kuulutuksen välityksellä tai matkapuhelimella. 

 

Päätökset toiminnasta ennakoimattomissa tilanteissa tekee kilpailunjohtaja tai ensiavun 

vastaava lääkäri. 

5.5 Toimijoiden valmistautuminen 

Kaikille toimitsijoille saatetaan tiedoksi kilpailuun liittyvä ohjeistus. Tehtävät käydään läpi eri 

toiminnoista vastaavien kanssa, jotka sopivat yksityiskohdista tiimiläistensä kanssa. 

5.6 Paloturvallisuus 

Selvitys miten järjestelijät ovat selvittäneen pelastus ja turvallisuussuunnitelman mahdollisia 

vaaratilanteita silmälläpitäen 

Tulenteko kilpailupaikalle ei ole sallittu. Pelastustiet pidetään avoinna. Maastopalon riskiä ei 

ole. 

Ampumahiihtostadionissa asianmukaiset ensisammuttimet. 

5.7 Ensiapuvalmius 

Selvitys minkälainen ensiapuvalmius on järjestetty 

Kilpailukeskuksen ensiavussa toimii ensiaputaitoinen henkilökunta. Tarvittaessa saadaan lisää 

väkeä esim. kantoavuksi. Lisäksi on käytössä moottorikelkka. Ensiaputilat ovat 

Kauhajoen terveyskeskus, osoitteessa Prännärintie 8, 61800 Kauhajoki puh. (06) 2413 3300 

toimii kilpailupäivinä päivystys pe klo  , la  klo , su klo. Ensiavun käytössä on henkilöautoja 

ja kuljettajia loukkaantuneiden siirtämiseksi. Ambulanssi voidaan tilata normaalisti yleisestä 

hätänumerosta 112. 

Mikäli onnettomuus tapahtuu maastossa, siten ettei loukkaantunut henkilö pääse omin avuin 

pois, paikalle lähtee ampumahiihtojaoston ensiaputaitoisia henkilöitä moottorikelkalla /  

mönkiällä arvioimaan tilanne ja järjestämään tarvittavan hoidon ja kuljetuksen. 

5.8 Vakuutusturva 

Selvitys tapahtumaa koskevista vakuutuksista 

O P Vakuutus Oy  Tuplaturvavakuutus kattaa Ampumahiihtoliiton alaisten seurojen 

toiminnan vastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen. 



5.9 Luvat ja ilmoitukset viranomaisille 

Selvitys viranomaisille tehdyistä ilmoituksista / suunnitelmista / lupahakemuksista 

Ilmoitus Kauhajoen poliisilaitokselle kisoista. 

Ilmoitus Kauhajoen Kaupungille elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä. ? 

Sotkan kisa-alueella on pysyvä ympäristölupa.  

Tämä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle sekä poliisille. 

6 Pelastustoimen järjestelyt tapahtumassa 

Selvitys pelastustoimen osuudesta tapahtuman aikaiseen turvallisuuteen tapahtumapaikalla. Kuka 

vastaa tapahtuman paloturvallisuudesta. 

Pelastustoimelle jätetään kulkutiet avoimeksi. Tapahtuman paloturvallisuudesta vastaa 

järjestäjä. 

7 Toimintaohjeet muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa 

Selvitys vahinko/onnettomuustilanteen toiminnasta / hälytysten teosta 

Hätätilanneohje 

1. Pysähdy ja arvio tilanne. 

2. Sovi työnjako ja tilanteen johtaminen 

3. Välitön ensiapu ja yhteydenotto kilpailun lääkäriin. 

4. Soita tarvittaessa 112 ja kerro tilanne. Älä katkaise puhelua ennen lupaa. 

5. Opasta pelastusajoneuvo paikalle ja sovi kuka menee sitä vastaan. 

6. Ilmoita tapahtuneesta mahdollisimman pian kilpailunjohtajalle. 

7. Laadi yhdessä kilpailunjohtajan/lääkärin kanssa raportti tapahtuneesta. 

8. Kilpailunjohtaja/lääkäri ilmoittaa tapahtuneesta tarvittaessa viranomaisille. 

8 Yleiset toimintaohjeet 

Selvitys mahdollisista muista ohjeista (ravinnon tarjoaminen ym.) 

Kattavat kilpailuohjeet julkaistaan kilpailun Internet-sivuilla noin viikkoa ennen kilpailupäivää. 

Ohjeet ovat esillä myös kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. 

Kisakuulutus täydentää ohjeita tarvittaessa. Kilpailukeskuksessa on lisäksi infopiste. 

Erillisiä ohjeita voidaan antaa eri toimintapisteissä esim. kyltityksellä tai toimitsijoiden 

toimesta. 

9 Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen 

9.1 Raportit 

Selvitys mahdollisesta raportoinnista tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen 

Kilpailunjohtaja, tiedottaja ja ensiavusta vastaava lääkäri huolehtivat raportoinnista. 

9.2 Kriisiviestinnän ohjeet 

Selvitys mahdollisista toimintaohjeista kriisin sattuessa 

Toimintaohjeet saatetaan tiedoksi infoon ja kuuluttajalle, jotka välittävät ohjeet paikalla 

olijoille. Tieto toimitetaan mahdollisimman pian eri toimialueiden (lähtöpaikat, pysäköinti) 

vastuuhenkilöille. Maastossa oleville kilpailijoille tieto saatetaan maaliin tullessa. 

9.3 Viranomaisille ilmoittaminen 

Selvitys kuka tekee viranomaisilmoituksen. 

Kilpailunjohtaja, tiedottaja ja ensiavusta vastaava lääkäri huolehtivat viranomaisilmoituksista. 

9.4 Jälkihoito 

Selvitys miten hoidetaan mahdollisen kriisin aiheuttama jälkihoito 



Jälkihoito tapahtuman päätyttyä tapahtuu viranomaisten johdolla. 

10 Ravinto- ja hygieniaohjeistus 

Selvitys annettavasta ravinto- ja hygieniaohjeistuksesta 

Ravinto- ja hygieniaohjeistus sisältyy yleisiin toimintaohjeisiin. 

11 Seurantajärjestelmä ja tilastointi 

Osanottajat ilmoittautuvat etukäteen ja ilmoittautumiset julkaistaan ampumahiihtojaoston 

Internet-sivuilla sekä Ampumahiihtoliiton Internet-sivuilla. 

12 Missä / milloin läpikäyty 

Selvitys miten ja koska tapahtuman järjestäjien kanssa käyty läpi ko. suunnitelma. 

Suunnitelma käyty läpi turvallisuudesta ensi sijassa vastaavien henkilöiden kanssa ennen sen 

toimittamista viranomaisille. 

 

Hyväksynnän jälkeen se saatetaan henkilökohtaisesti tiedoksi kaikkien toimialueiden 

vastuuhenkilöille, jotka kertovat siitä edelleen tiimiläisilleen. Suunnitelma julkaistaan kilpailun 

Internet-sivuilla sekä kisakeskuksen ilmoitustaululla. 

 

Toimialueiden vastuuhenkilöt 

                   Nimi                          puh.nro 

 

Järjestelytoimikunnan puh.joht.  Jouko Peltomaa          040-5565723 

Kilpailunjohtaja                           Pekka Lammi             0400-269221 

Kisakeskus                                  Erkki  Viitikko            040 5936581 

Valvoja                                        Tapani Talja               050 3420996 

Ilmoittautuminen                         jarkko.kauhajarvi@ssvnet.fi 

Tulospalvelu                                helaalantulos@gmai.com 

Lähtö                                           Jussi  Salojouppila 

Maali                                           Tuomo Ketola  

Kuulutus                                           

Kahvila                                       Elina Lammi 

Ensiapu                                        

Paikoitus                                     Esa Kangasmäki           0400-565740 

Tiedotus                                       

 

 

 

Kauhajoen Karhun Internet sivut: http://www.kauhajoenkarhu.fi 

Karhun ampumahiihtojaoston Internet sivut: http: karhubiathlon.fi 

Etelä-Pohjanmaan  Ampumahiihto  ry   Epah.fi 

Suomen Ampumahiihtoliiton Internet sivut: http://www.biathlon.fi 


