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1.   JOHDANTO

Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteet toimintaorganisaation omatoimiseen 
varautumiseen, ennalta ehkäistä syntyviä onnettomuus- ja vaaratilanteita sekä antaa ohjeita oikeasta 
toiminnasta vaara- ja onnettomuustilanteissa.
Suunnitelmassa mainitut turvallisuusjärjestelyt edellyttävät hyvin toimiakseen suunnitelman 
perehdyttämisen toimintaorganisaatiossa toimiville henkilöille.
Pelastussuunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (379/2011)
ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011).

Pelastuslain otteet:
16 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma
Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen 
syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava 
pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden 
perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle 
henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja 
onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden 
alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Alueen pelastusviranomainen voi erityisestä syystä 
hyväksyä, että yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma toimitetaan sille tiedoksi edellä mainitun määräajan
jälkeen. Jos 2 momentissa tarkoitettu selvitys ja arvio tilaisuuden vaaroista ja riskeistä tai niiden 
perusteella määritellyt turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat alueen pelastusviranomaisen arvion mukaan 
puutteelliset, alueen pelastusviranomainen voi palauttaa suunnitelman täydennettäväksi. Alueen 
pelastusviranomaisen tulee myös tarvittaessa suorittaa kohteessa 80 §:n mukainen palotarkastus ja 
ryhtyä 81 ja 82 §:n mukaisiin toimenpiteisiin. Alueen pelastusviranomaisen tulee tarvittaessa ilmoittaa 
sille toimitetusta suunnitelmasta poliisille ja ensihoidosta vastaavalle terveysviranomaiselle. Räjähteiden 
tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena tulee ilmoittaa etukäteen alueen 
pelastusviranomaiselle siten kuin asiasta säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 81 §:ssä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä yleisötilaisuuksista ja tapahtumista, joihin 
on laadittava yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman sisällöstä 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

3 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai
tapahtumaan, jossa: 1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;

2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka 
erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen 
viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, 
erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 §:n 2 momentissa
säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä 
on mainittava suunnitelmassa. Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa yleisötilaisuuden 
pelastussuunnitelman laadinnasta.
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2. TAPAHTUMAN TIEDOT JA TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ

Tapahtuman tiedot, ajankohta, sijainti

Kansainvälinen yleisurheilukilpailu Kuortane Games, 26.6.2021 klo 14:00-18:30 (valmiusaika klo 12:30-19:30)
Keskustie 84, 63100 Kuortane

Järjestäjän vastuuhenkilö

Kuortaneen Eliittikisat ry

Tuomas Mikkola
Kuortaneen Eliittikisojen 
pääsihteeri

Osoite

Keskustie 52

Puhelin

040-631 7442

Päivystys puh.
     

Email

tuomas.mikkola@kuortane.fi

Matkapuhelin

040-631 7442
(050-411 5121 koti)

Faksi
     

Turvallisuuspäällikkö, turvallisuusvastaavat
Ylintä päätäntävaltaa kisojen järjestelyissä käyttää järjestelytoimikunta. 
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Rauno Laitila 040-540 2346
Kilpailujohtaja

Raimo Kallioniemi

Osoite
Elsilänkuja 3, 63100 Kuortane

Puhelin
040-0565026

Email
raimo.kallioniemi@gmail.com

Järjestyksenvalvojien 
johtaja

Jorma Salimäki

Osoite
Sänkitie 4, 60510 Hyllykallio

Puhelin
050-581 6363

Email
jorma.salimaki@luukku.com

Puhelin
050-581 6363

Eliittikisojen pääsihteeri

Tuomas Mikkola

Osoite
Keskustie 52, 63100 Kuortane

Puhelin
040-631 7442

Email
tuomas.mikkola@kuortane.fi      

Kunnan kiinteistöpäällikkö

Arto Ojala

Osoite
Keskustie 52, 63100 Kuortane    

Puhelin
044-550 2545  

Email
arto.ojala@kuortane.fi

Päivystävä laitosmies

Liikenteenohjauksen 
johtaja
Juhani Ylitalo

Osoite
 Keskustie 84, 63100 Kuortane  

Puhelin
0400-716 873

Email
     

Email
juhani.ylitalo@hotmail.com 040-0954650

KUULUTTAMO
Puhelin

HÄTÄNUMERO Pohjanmaan Hätäkeskus, Vaasa
Yleinen 
hätänumero
112
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3. ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY

1. Vaaratilanne

 (riskin todennäköisyys)

Ennaltaehkäisy

Mahdolliset tulipalot
(epätodennäköinen)

-Tilat pidetään palokuormiltaan vähäisinä
-Varsinaista keittiötoimintaa ei suoriteta kentän 
tiloissa. Grillien toimivuus ja turvallisuus 
tarkistetaan ennen kisaa.
- Tupakointi kielletty sisätiloissa

Sähkötapaturma
(epätodennäköinen)

- Kaikkien väliaikaisten sähkölaitteiden 
sähkönsyöttö on varmistettu vikavirtasuojilla

Säätilanteen aiheuttamat uhat
(epätodennäköinen)

- Kovan ukkosmyrskyn ajaksi kisa keskeytetään
ja mahdollinen nosturi ajetaan alas.

Mahdolliset sairauskohtaukset
(epätodennäköinen)

- Mikäli on hellepäivä, muistutetaan ihmisiä 
juomaan.
- Kilpailuissa toimii lääkäri ja ensiapuryhmä

Urheilijoiden loukkaantumiset
(todennäköinen)

- Kilpailijoille on osoitettu alkulämmittelypaikaksi
viereinen metsikkö.
- Vältetään sairaana tai loukkaantuneena 
urheilua.

Loukkaantumiset kenttärakenteista johtuen
(Kaapelit, avonaiset kaapelikaivot, mainosaidat)
(epätodennäköinen)

-Kaapeloinnit ja kaapelikaivot tarkistetaan 
kenttäkatselmuksen yhteydessä kisapäivänä
-Kentälle on kiinteä mainosaita

Heittovälineiden lentäminen/ osuminen 
toimitsijaan, muihin urheilijoihin tai yleisöön.
(epätodennäköinen)

-Yleisöllä tms. ulkopuolisilla ei ole lupaa 
oleskella sisäkentällä.
- Fotoliivillä olevat toimittajat tietävät 
mahdollisen vaaran ja siitä muistutetaan.
- Ns. pitkissä heittolajeissa toimitsijaryhmässä 
on nimetyt sektorivalvojat, jotka varoittavat heti 
vaaran huomattuaan vaarassa olevia.

Koronaviruksen aiheuttama tartuntariski
(todennäköinen)

-Kilpailun järjestämisessä noudatetaan 
viranomaisten ohjeita ja määräyksiä, sekä 
huomioidaan SUL ja kansainvälisen liiton World 
Athletics ohjeet kisan järjestämisessä (liitteenä).
-Ennakoiva viestintä katsojille, urheilijoille sekä 
toimitsijoille kotisivulla sekä lipunmyynnin 
yhteydessä ja muistutusviesti ennen kisaa.
-Käsihygienia ja muut turvallisuusohjeet 
näkyvillä kisan aikana sekä kuulutusten kautta 
muistusta. Käsien puhtaus portilla, vessoissa, 
myyntipisteissä ja urheilun aikana.
- Riittävät etäisyydet katsomolohkoissa (1-2 
penkkiä väliin oman perheen tai yksittäisen 
ihmisen välillä.
- Liikkuminen katsomolohkojen välillä estetään 
rakentamalla palvelut toimitsijoineen kuhunkin 
yksikköön.
- Konsultoidaan tartuntatautilääkäriä ja kuntaa.

_______________________________________________________________________________________________
5



4. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI

Ensiaputehtävien järjestelyt
Nimi  paikka Puhelin
Hoitopaikka: Ensiapupiste Huoltorakennuksen edusta 050-542 6258 (Esa Kiviranta)

Lääkäri 1: Tapio Koskela
Lääkäri 2: Elli Lassila

Huoltorakennuksen edusta 040-754 5284

Ensiapuryhmä 1 Huoltorakennuksen edusta 050-542 6258 (Esa Kiviranta)

Ensiapuryhmä 2 Kentän takasuora 050-505 5221

Ensiapuryhmä 3 Sisäkenttä 040-763 1277 (Möykkymäki)

Lepotilat Huoltorakennus

Ambulanssi Huoltorakennuksen luona Esimies Marjo Saranpää
044 7393461

Ensiapu tehtävissä toimivat henkilöt
Hoitopaikka / lääkäri / lepotila:

Kisojen lääkärinä on toiminut jo monien vuosien ajan Tapio Koskela. Hän päivystää kisojen 
ajan ensiapupisteellä huoltorakennuksen edustalla yhdessä Elli Lassilan kanssa.

Ensiapupisteet / ryhmät:
Huoltorakennuksen edusta, kentän takasuora/takakatsomo ja sisäkenttä

 

Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely

_______________________________________________________________________________________________
6

Pelastustienä käytetään Keskustietä (saapuminen kentälle joko 66-kautta tai Aholankujaa 
pitkin)
- Tämä tie pidetään koko tapahtuman ajan avoinna ja siitä pitää huolen liikenteenohjaajat.
- Autojen parkkipaikat on suunniteltu niin, että ne eivät häiritse mahdollisia pelastustoimia.
- Mikäli joku pysäköisi auton luvattomalle paikalle, voidaan tästä kuuluttaa kenttäalueella.

- Katsojille hätäuloskäynnit ovat Kukun Majan lipunmyyntipisteet (Kuva 1, numerot Exit 1 ja 
Exit 2),pääkatsomo (Exit 6 ja Exit 7), takakatsomo (Exit 3 ja Exit 4) ja urheilijoiden 
saapumisportti (Exit 5).
- Ensiaputeltta on pääkatsomon ja huoltorakennuksen välissä (EA). Huoltorakennuksesta 
löytyy tarvittaessa lepotilat. Ensiapuryhmät ovat ympäri kenttää, jolloin ensiapua tarvitsevia 
voidaan hoitaa paikan päällä. Pääkatsomon takana on tilaa, johon henkilö voidaan siirtää, 
samoin myös takakatsomon takana.
-Mikäli kentälle vaadittaisiin pelastusautoja niin autot pääsevät kentälle huoltorakennuksen 
päästä, josta urheilijat saapuvat kentälle (Exit 5) tai Kukun Majan päädystä (Exit 3). 
Takakatsomon lähelle, katsomon taakse yksityiselle tielle pääsee myös ambulanssilla.



Kuva 1, Kentän sisääntulo- ja poistumisväylät sekä ensiapupisteet
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Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet

-Kisojen aikana pidetään Keskustietä täysin liikenteelle auki. Tämä toimii samalla 
pelastustienä palokunnalle ja ambulanssille.

- Mahdollisen suuremman onnettomuuden sattuessa hälytys yleisölle tehdään 
kenttäkuulutuksen avulla.

- Kentällä on oma radiopuhelinjärjestelmä, jossa mukana on kilpailun johto, lajijohtajat, 
johtavat toimitsijat sekä ensiapuryhmä.

- Tilana kenttä on avoin, että yleistä paniikinomaista tilannetta ei voi syntyä.

Turvallisuushenkilöstön  ja toimintaorganisaation kouluttaminen
Palo- ja pelastussuunnitelma tarkastetaan vuosittain aina viimeisessä järjestelytoimikunnan 
kokouksessa ennen kisoja.

Suunnitelma jaetaan kaikille järjestelytoimikuntaan kuuluville, sillä he vastaavat omista osa-
alueistaan. Järjestyksenvalvojien johtaja käy kisapäivänä vielä järjestyksenvalvojien kanssa 
kaikki asiat lävitse. Lisäksi heille jaetaan opaslappuset, jossa kerrotaan muun muassa 
ensiapupisteet ja muut tärkeät paikat, liikenteenohjauksen vastuuhenkilön puhelinnumero ja 
järjestyksenvalvojien johtajan puhelinnumero.
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5. TURVALLISUUSMATERIAALI

Ensiapumateriaali

Sijoituspaikka

Ensiapumateriaalia löytyy ensiapupisteistä Huoltorakennuksen edusta
Sisäkenttä
Takasuora

Paloturvallisuusmateriaali

Alkusammutuskalusto Määrä Sijoituspaikka
Alkusammuttimia

Sammutuspeite
Jokaisella grillillä on sammutuspeite ja 
sammutin (varmistetaan käyttöosaaminen)

Alkusammutin

5

1
1/grilli

1

Kukun Maja, 
Tulospalvelurakennus
Kukun Maja
Grillit

Huoltorakennus

Palovaroittimet Määrä Sijoituspaikka
Kentän sisätilat 1/

huone/
kerros

Kukun maja, 
tulospalvelurakennus, 
huoltorakennus
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6. SUUNNITELMAN JAKELU, TIEDOTTAMINEN JA HYVÄKSYNTÄ

Suunnitelman jakelu:

Suunnitelma tarkistetaan viimeisessä järjestelytoimikunnan kokouksessa. Lisäksi se jaetaan 
ennen kisaa kaikille eri osa-alueista vastaaville henkilöille.

Suunnitelman tiedottaminen:

 Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos
 Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos (tapahtumailmoituksen yhteydessä)

Suunnitelma on hyväksytty

Suunnitelman yhteenveto on toimitettu pelastusviranomaisille 8.6.2021
Suunnitelman yhteenveto on toimitettu poliisiviranomaisille
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7. OHJEET ONNETTOMUUS, VAARA – JA VAHINKOTILANTEITA VARTEN

A.  SAIRAUSKOHTAUS

TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA

1. Selvitä mitä on tapahtunut
 Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut?
 Onko silminnäkijöitä?
 Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

1. Tarkista potilaan tila
 Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?
 Jos potilas herää ja vastaa kysymyksiin, selvitä rauhallisesti mikä potilasta vaivaa ja 

ota välittömästi yhteys ensiapuhenkilöstöön!

JOS POTILAS EI HERÄÄ, PYYDÄ HETI APUA ENSIAPURYHMÄLTÄ, 
LÄÄKÄRILTÄ TAI AMBULANSSIHENKILÖSTÖLTÄ! 
JATKA AUTTAMISTA ODOTTAESSASI!

1. Tarkista hengitys
 Jos potilas ei herää, tarkista hengitys:
 AVAA HENGITYSTIET! Käännä potilaan päätä taakse, jotta hengitystiet 
avautuvat.

Aseta kämmenselkä potilaan suun eteen ja koeta tuntuuko ilmavirtausta. Potilaan kasvojen 
ja huulten sinerrys on merkki hengityksen estymisestä tai loppumisesta.

1. Siirrä oikeaan asentoon
 Käännä tajuton potilas kylkiasentoon.
 Ojenna päätä taakse, jotta hengitys pääsee kulkemaan esteettä.

1. Opasta
 Järjestä opastus ja esteetön kulku potilaan luokse.

1. Tarkkaile
 Tarkkaile potilaan tilaa ennen ammattiavun saapumista.

1. Kerro
 Kerro auttajille mitä on tapahtunut ja miten potilaan tila on kehittynyt onko potilaalle 

annettu ensiapua.
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B.  TULIPALO

   TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA  

Jos tulipalo syttyy tilassa, jossa itse olet, toimi seuraavasti tai jaa seuraavat tehtävät auttajia 
ollessa useita

_______________________________________________________________________________________________
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PIENI TULIPALO

 Näet mikä palaa, uskallat aloittaa alkusammutuksen eikä 
siitä aiheudu sinulle tai muille vaaraa

 Varoita muita vaarasta

 SAMMUTA HETI!

 HÄLYTÄ APUA, PELASTUSLAITOS HALUAA VARMISTAA 
TILANTEEN!

SUURI TULIPALO

 Palo on liian suuri, etkä uskalla sammuttaa sitä ja siitä 
aiheutuu vaaraa itsellesi ja muille

 HÄLYTÄ APUA, PELASTA VAARASSA OLIJAT, TYHJENNÄ 
SISÄTILAT IHMISISTÄ! Neuvo ihmisille turvallinen ja 
selkeä kokoontumispaikka.

 RAJOITA PALON LEVIÄMISTÄ, sulje ovet estääksesi 
savun ja palon leviämisen

 MIETI, VOITKO VIELÄ YRITTÄÄ SAMMUTTAMISTA!

 OPASTA PELASTUSLAITOKSEN YKSIKKÖ PAIKALLE

 VARMISTA ETTÄ KAIKKI OVAT POISSA VAARA-
ALUEELTA



OHJEITA TILAPÄISMAJOITUKSEN VALVOJALLE

Jos tulipalo syttyy tilassa, joka toimii tilapäismajoituksessa, toimi seuraavasti tai jaa seuraavat 
tehtävät auttajia ollessa useita

1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat, tyhjennä sisätilat vieraista

2. Sulje ovet estääksesi savun ja palon leviämistä

3. Hälytä palokunta soittamalla turvallisesta paikasta numeroon 112

4. Sammuta, jos palo on pieni eikä savua vielä ole

5. Varoita niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa

6. Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle kohteeseen sekä kerro 
välittömästi paloviranomaiselle onko ihmisiä vaarassa ja jo suoritetut toimenpiteet

7. Varmista, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle, joka on määritelty jokaiseen 
kohteeseen erikseen ja ilmoitettu majoitushuoneissa olevissa turvallisuusohjeissa.

Valvojan tehtävänä on tulipalotilanteessa sulkea kaikki palohuoneen/ huoneiden ikkunat sekä 
ovet ja huolehtia, että kaikki vieraat poistuvat ennalta määrätylle kokoontumispaikalle.

Kerrostalo- ja koulurakennus paloissa savu- ja palokaasut pääsevät usein leviämään 
uloskäytävään avonaisesta ovesta täyttäen sen kokonaan, näkyväisyyden jäädessä vain 
muutamaan kymmeneen senttimetriin.  Sulje palohuoneen ovi sieltä poistuttaessa.
Savu on lisäksi erittäin myrkyllistä, jonka hengittäminen aiheuttaa menehtymisen erittäin 
nopeasti.

TOIMI RAUHALLISESTI JA VARMASTI, ÄLÄ LEIKI SANKARIA, TEHTÄVÄSI ON AUTTAA 
MAJOITTUJAT TURVAAN!

MITÄ PALOMIEHET HALUAVAT TIETÄÄ:
 ONKO KAIKKI MAJOITTUJAT ULKONA JA KOKOONTUMISPAIKALLA?
(läsnäolon kirjaus on tärkeää)

 Missä palokohde sijaitsee?
(muista, että sinulla on käytössäsi pohjapiirros rakennuksesta)

 MIKÄ PALAA?
(millainen alkupalo oli, kun poistuitte rakennuksesta)

AVUN TULO KESTÄÄ 5 – 15 MIN, RIIPPUEN AJOMATKASTA KOHTEESEEN.
OLE VALMIS TOIMIMAAN!
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C.  LIIKENNEONNETTOMUUS

TOIMINTA LIIKENNEONNETTOMUUSTILANTEESSA

1.  ARVIOI TILANTEEN VAKAVUUS
 Yleinen hälytysnumero on 112, jota käytetään heti siinä tapauksessa, jos onnettomuus 

on vakava ja/tai vahingot ovat suuria.
  Hälytä aina apua, kun on kyse henkilövahingoista!

2.  ERISTÄ ALUE, ESTÄ LISÄVAHINGOT
 Jos onnettomuus on suuri, niin pyri estämään lisäonnettomuudet varoittamalla muuta 

liikennettä ja eristämään uteliailta ja riittävän etäältä varsinainen onnettomuuspaikka
 Pyydä paikalle järjestyksen valvojia tai pelastuslaitoksen yksikkö.
 Pelastuslaitoksen yksikköä voidaan pyytää avuksi myös kiireettömiin tehtäviin estämään 

lisävahinkojen syntymistä, ohjaamaan liikennettä ja suojaamaa ympäristöä mahdollisissa
öljy tms. vuototilanteissa.

3.  NEUVO ONNETTOMUUDEN OSAPUOLIA
 Jos onnettomuus on pieni ns. peltikolari eivätkä osalliset pääse syyllisyydestä 

yksimielisyyteen, hälytä paikalle poliisi.
 Jos taas osalliset haluavat sopia, mutta eivät tiedä kuinka toimia, pyydä heitä vaihtamaan

henkilötietonsa ajokorteista, kirjaamaan vastapuolen ajoneuvon tiedot sekä 
vakuutusyhtiö ja kehota heitä tekemään omaan vakuutusyhtiöönsä vahinkoilmoitus, joita 
kaavakkeita on vakuutusyhtiöiden konttoreissa.

 Ota kuitenkin ajoneuvojen rekisteritunnuksen ylös mahdollisia jälkiselvittelyjä varten.
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D.  YLEINEN VAARAMERKKI

TOIMINTA YLEISEN VAARAMERKIN YHTEYDESSÄ

1. Toimi pelastushenkilöstön ohjeiden mukaan.

2. Tehtävänäsi on turvata yleisön turvallisuus, unohtamatta omaa turvallisuutta !

3. Suojaudu sisätiloihin, poikkeusoloissa välittömästi suojatiloihin.

4. Pysäytä ilmastointi.

5. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne.

6. Kuuntele ja noudata radiosta viranomaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.

7. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi.

   d.1   TOIMINTA KAASUVAARATILANTEESSA    

Kaasuvaarasta ilmoitetaan yleisellä vaaramerkillä sekä lisäohjeita annetaan radion ja
TV:n välityksellä.

Kaasuvaaratilanteessa toimitaan kuten aina yleisen vaaramerkin jälkeen

1. Suojaudu sisätiloihin talon ylempiin kerroksiin.
 Kellariin ja normaaliolojen käytössä olevaan väestönsuojaan ei pidä mennä, koska

se ei ole tiivis (sulkutilassa).

1. Pysäytä ilmastointi.

2. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne.

3. Kuuntele ja noudata radiosta viran- omaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.

4. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi.

5. Pysy sisällä.

Ulkona kuullessasi yleisen vaaramerkin

1.  Pyri sisätiloihin.  Huolehdi yleisön suojautumisesta

1. Jos et pääse sisälle
 kulje sivutuuleen poispäin arvioidusta onnettomuuspaikasta ja pyri korkeampaan

maastokohtaan
 hengitä monikerroksisen kostutetun kankaan, hatun tai sammaleen läpi.
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d.2  TOIMINTA SÄTEILYVAARATILANTEESSA

Säteilyvaarasta ilmoitetaan yleisellä vaaramerkillä sekä lisäohjeita annetaan radion ja
TV:n välityksellä.

Säteilyvaaratilanteessa

1. Suojaudu sisätiloihin.

2. Pysäytä ilmastointi.

3. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne.

 Rakennuksesta on pyrittävä tekemään mahdollisimman tiivis, ettei radioaktiivisia 
hiukkasia tai kaasuja tunkeutuisi sisälle. Tiivistämisessä tulee huomioida myös 
postiluukun, ilmastointi- ja savuhormien sekä kaikkien muiden rakojen ja aukkojen 
tukkiminen. Tiivistämiseen voi käyttää muovipusseja tai –kalvoa, teippiä ja 
tiivistemassoja.

1. Kuuntele ja noudata radiosta viran-omaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.

2. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi.

3.  Nauti joditabletit ainoastaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

4. Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivistä pukua.

TIIVIS TALO SUOJAA MYRKYILTÄ !

Kuva: SPEK
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E.  HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMINEN

TOIMINTA HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMIS TILANTEESSA

1.  MAHDOLLISEN HÄIRIKÖIVÄN HENKILÖN VARALLE
 Pyydä järjestyksenvalvojat paikalle
 Pyydä henkilöä/ henkilöitä rauhallisesti poistumaan
 Vältä käskemistä, toimi sovittelevasti
 ÄLÄ VAARANNA ITSEÄSI JA MUITA
 Jos muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuu vahinkoa, tee hälytys numeroon 112 ja 

kuuntele hätäkeskuksen ohjeita

2.  MAHDOLLISEN RYÖSTÖN VARALLE
 Tee välittömästi hälytys numeroon 112 ja kuuntele hätäkeskuksen antamia ohjeita
 Pidä linja auki ja tarkkaile ympäristöä
 ÄLÄ LEIKI SANKARIA
 Paina mieleen tekijän/tekijöiden tuntomerkkejä:

- Onko tekijöitä useampia
- Millä he liikkuvat
- Millainen vaatetus heillä on
- Muita erityistuntomerkkejä
- Mihin suuntaan he lähtivät
- Estä mahdollisten lisävahinkojen syntyminen ja ulkopuolisille aiheutuvan vaaran 

minimointi

3.   MAHDOLLISEN POMMIUHKAN VARALLE

 Tee välittömästi hälytys numeroon 112 ja kuuntele hätäkeskuksen antamia ohjeita
 Kehota alueella olevia henkilöitä siirtymään välittömästi pois vaara-alueelta
 Eristä alue riittävän kaukaa
 Älä päästä sinne enää uteliaita eikä ulkopuolisia
 Mikäli uhkaan liittyy joku kiinteistö, sulje ovet
 Odota viranomaisten saapumista
 Jos pommiuhkaus saadaan puhelimitse, niin yritä pitkittää puhelua ja saada 

mahdollisimman tarkat tiedot uhkauksen syistä ja kohteista, itse pommista, sen 
sijainnista ym.

 Huomioi soittajan mielentila, puheen tuntomerkit, ympäristöäänet ja muut mahdolliset 
asiat.

 Älä sulje puhelinta.
 Ilmoita pommiuhkauksesta heti muille toimihenkilölle.   ilmoittakaa pommiuhasta 

välittömästi poliisille.
 Toiminta on keskeytettävä välittömästi. Uhanalaiset tilat tyhjennetään ja alue eristetään 

riittävän laajalta alueelta, myös ylä- ja alapuoliset tilat.
 Toimihenkilöiden avulla järjestetään tilapäinen vartiointi alueen ulkopuolelle. Samalla 

tarkkaillaan, onko havaittavissa epäilyttäviä esineitä.
 Pommiksi epäiltyyn esineeseen, pakettiin tai laukkuun ei missään tapauksessa saa 

koskea.
 Poliisin tultua paikalle toimitaan poliisin ohjeiden mukaan.  
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F.  OHJE TILAPÄISMAJOITUKSESTA

TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSOHJE

Määritelmä: Tilapäismajoitukseksi katsotaan majoittuminen tilassa/ rakennuksessa, jota ei ole 
rakennusluvassa määritelty majoitustilaksi.

Majoittuminen esimerkiksi luokkatiloihin vaatii hyväksynnän 
rakennusluvan myöntäjältä; kunnan rakennusvalvonnalta.  
Rakennuksen käyttötapa muuttuu ja sen myötä tilaan voidaan vaatia 
lisää palo- ja henkilöturvallisuutta lisääviä laitteita.  
Majoittujien määrä (hlö/ m2) tulee määritellä yhdessä 
rakennusvalvontaviranomaisen kanssa, ettei rakennuksen 
poistumisteitä ja uloskäyntejä ylikuormiteta.  On myös arvioitava koska 
on syytä asettaa valvoja vastaamaan majoittujien turvallisuudesta.

Palo- ja henkilöturvallisuuden parantamiseksi sekä kohteen suojaustason nostamiseksi 
tilapäismajoittamisessa suositellaan tehtäväksi seuraavia järjestelyjä:

Ennen majoittumista:
 Yhteistyössä rakennusvalvonnan/ kiinteistön omistajan kanssa suunnitellaan 

majoittuminen kyseessä olevaan kohteeseen

 Määritellään tilapäismajoituksen m²/ hlö määrä sekä majoittumiseen soveltuvat tilat

 Tilan jokainen huone, jossa majoittumista tapahtuu, varustetaan huoneistokohtaisilla 
palovaroittimella tai 1kpl / 60 m².  Palovaroittimien kunto testataan ennen majoittumista.  

 Tilaan lisätään tarvittaessa alkusammutuskalustoa.  Lähimpään alkusammuttimeen tulee 
olla matkaa alle 30 metriä.

 Jokaiseen majoitushuoneeseen laaditaan toimintaohje palo- ja onnettomuustilanteita 
varten.  Ohjeessa on ilmaistu hätänumero, paikan osoite, lähimmän alkusammuttimen 
sijainti sekä kokoontumispaikka.

 Jokaiseen majoitushuoneeseen laaditaan opaskartta rakennuksesta. Kartasta selviää 
alkusammuttimien paikat, lukijan sijaintia osoittava merkki, poistumistiet sekä 
hätäilmoituksen tekopaikka. Kartassa on myös merkittynä, kuinka monta henkilöä tilaan 
saa majoittaa

 Kohteen hallitsija (luovuttaja) ja vastaanottaja käyvät läpi kohteen pelastussuunnitelman 
pääkohtia ja suorittavat majoittautumiseen tulevissa tiloissa katselmuksen.  
katselmuksen aikana suositellaan täytettäväksi tilapäismajoituksen 
turvallisuustarkastuslista allekirjoituksineen.

 Ennen majoittautumisen aloittamista turvallisuustarkastuslistan kopio toimitetaan 
pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos voi halutessaan suorittaa kohteessa 
turvallisuustarkastuksen henkilöturvallisuuden osalta.
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Majoittumisen aikana:

 Majoitustiloissa on kaikki keittäminen, ruuanlaitto, tupakointi ja muu tulenteko kielletty.

 Majoitustiloihin määrätään valvoja tai useampia valvojia majoittujien määrän niin 
vaatiessa. Valvoja voi olla joko tilojen luovuttajan edustaja tai vastaanottajan edustaja.

 Majoitustilojen turvallisuudesta vastaa valvoja. Valvoja on paikalla majoittumisen aikana 
ja pitää päiväkirjaa tapahtumista.

 Valvoja on perehdytetty kohteen pelastussuunnitelmaan.  Valvojalla on käytössä kohteen 
pelastussuunnitelma toimintaohjeineen.  Valvojan tehtävänä on tilanteen niin vaatiessa 
aloittaa ensiavun anto, alkusammutus tai majoittujien evakuointi ennalta määrättyyn 
kokoontumispaikkaan.

 Valvojan päivystyspisteestä on mahdollisuus hätäilmoituksen tekoon.

 Valvoja vastaa siitä, ettei ulkopuolisia vieraita päästetä tiloihin.

 Valvoja pitää kirjaa majoittujien määrästä.  Valvojalla on tiedossa joka hetki majoittujien 
määrä sekä heidän nimet ja yhteystiedot.

 Pelastustie kohteeseen tulee pitää avoimena.  Valvoja huolehtii siitä, ettei rakennuksien 
pihoja tukita majoittujien ajoneuvoilla.  Valvoja ohjaa majoittujien ajoneuvot riittävän 
kauas rakennuksen seinustoilta (8 m) tai ohjaa ne ennalta määritellylle parkkialueelle.

Tätä ohjetta noudattamalla ja laatimalla tarkastuslista majoitustiloista ennen 
majoittumista parannetaan kohteen palo- ja henkilöturvallisuutta huomattavasti.

Tilojen luovuttaja vastaa siitä, että tilat ovat rakennusluvan mukaisessa kunnossa ja 
henkilö- ja poistumisturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita on noudatettu.

Tilojen vastaanottajan vastuulla on valvoa toimintaa sille luovutetuissa tiloissa niin, 
ettei siitä aiheudu vaaraa kiinteistölle eikä siihen majoittuville henkilöille.

Lisätietoja tilapäismajoituksen turvallisuudesta saa pelastusviranomaisilta tai kunnan
rakennusvalvonnasta.
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TILAPÄISEN MAJOITTUMISEN TURVALLISUUS -TARKASTUSLISTA

Tarkastushetkellä kunnossa: Kyllä Ei

Tilojen luovuttaja eli koulun rehtori tai vahtimestari (yliviivaa tarpeeton)

1. On ilmoittanut majoituksesta kunnantekniselle toimelle   □   □
2. On ilmoittanut majoituksesta paloasemalle   □   □
3. On varmistanut, ettei kiinteistön ulkoseinustoilla tai katoksissa

säilytetä palavaa materiaalia            □            □
4. On varannut majoitustilat, alkaen huoneiston ensimmäisestä

kerroksesta   □   □
5. On kertonut mihin tiloihin saa mennä mihin EI   □   □
6. On asennuttanut huoneistokohtaiset palovaroittimet asuinhuoneistoihin

joissa ei ole automaattista paloilmoitinta (1kpl/ 60 m2)   □   □
7. On näyttänyt, että maksimietäisyys lähimmälle alkusammuttimelle

on alle 30 m   □ □
8. On asentanut huoneiston seinälle ilmoitustaulun, josta selviää:

 yleinen hätänumero 112 □ □
 huoneistokohtaiset ohjeet hätätilanteen varalle □ □
 majoitustilan nimi ja osoite □ □
 lähin hätäpuhelin □ □
 hätäpoistumisreitit ja huoneiston kartta □ □
 kiinteistön kokoontumispaikan sijainti □ □
 alkusammuttimien sijainti □ □

9. On varmistanut hätäpoistumisreittien toimivuuden □ □
10.On selvittänyt, miten vastuuhenkilö saa tarpeen vaatiessa yhteyden 

kiinteistönhoitoon: □ □
Puh.____________________________

11. On yhdessä tilaisuuden järjestäjän kanssa todennut tilojen kunnon 
           □            □

12.On selvittänyt vahingonkorvausmenettelyn            □            □
13.On luovuttanut avaimen            □            □
14.On kertonut tilaisuuden järjestäjälle / majoittujille, mm seuraavat asiat:

 yleiset majoittumis- ja käyttäytymisohjeet
 edellä esitetyt turvallisuusohjeet

järjestäjän oma valvonta, myös yöllä (hätävalaistus = taskulamput )
 ensiapuvalmius
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G.  OHJEITA KORONAVIRUSEPIDEMIAN VARALLE / Tartuntatautien torjuntasuunnitelma

Alustava Tartuntatautien torjuntasuunnitelma 11.6.21/TM

Kuortane Games Motonet GP 26.6.2021

Paikka
Kuortaneen Urheilukenttä, Keskustie 84, Kuortane

Tapahtuman kuvaus
Motonet GP on kotimaan yleisurheilukilpailuiden eliittisarja, jonka yksi osakilpailu järjestetään 
Kuortaneen Urheilukentällä juhannuspäivänä 26.6.2021. Kuortane Games on myös osa kansainvälistä 
World Athletics Continental Tour Europe Bronze- kisasarjaa, johon saapuu useita kv-urheilijoita. Paikalle 
odotetaan voimassa olevien määräysten mukaista määrää ihmisiä. Tämä alustava suunnitelma on tehty n. 
1500-2500 henkilölle, joka koostuu katsojista, urheilijoista, valmentajista, toimitsijoista sekä mediasta. 
Tapahtuman osallistujien kokonaismäärä riippuu pitkältä paikalle otettavien katsojien määrästä. 
Kisajärjestäjällä on valmius pitää kisa myös ilman yleisöä, jolloin osallistujamäärä olisi noin 500 
henkilöä.

Toiminta Kuortaneen urheilukentällä stadionilla:
Kilpailualueena toimii Kuortaneen Urheilukentän alue ja Opiston metsä. Kaikki katsomopaikat ovat 
hyvin laajalla alueella kentän ympärillä, kokonaiskapasiteetti on yli 3500 katsomopaikkaa. Liitteenä 1 
tarkempi kartta kilpailualueesta lohkoineen.

Itse kilpailualueelle on pääsy ainoastaan kilpailuihin osallistuvilla    urheilijoilla, heidän 
valmentajillaan sekä toimitsijoilla (vapaaehtoiset).

Katsojille kilpailijoille, valmentajille ja toimitsijoille annetaan vahva kasvomaskisuositus koko 
stadion alueella olonsa ajan,  pois lukien kilpailijoiden kilpailusuoritus ja siihen liittyvä verryttely. 
Kenttätoimitsijoita velvoitetaan pitämään maskia kilpailualueella.

Kilpailijoille, toimitsijoille ja katsojille annetaan seuraavat ohjeet ennakkoon:
- tule vain täysin terveenä
- katsojille annetaan lisäohje vahvasta suosituksesta kasvomaskin käytössä, ja muutoinkin välttämään 
ruuhkia ja pitämään riittävää 1-2 m etäisyyttä katsomossa ollessaan.
- urheilijoita suositellaan pitämään kasvomaskia stadion alueella pois lukien kilpailijoiden kilpailusuoritus
ja siihen liittyvä verryttely.
- pese kädet jo kotona, portilla ja suorituspaikoilla on käsidesiä
- verryttely suoritetaan stadionin ulkopuolella rajatulla alueella, Opiston metsässä tai Kuortanehallissa.
- Huoltorakennuksessa olevat pukutilat ovat vain urheilijoiden käytössä, katsomolohkoissa omat WC:t ja 
palvelupisteet
- muista pitää turvavälit kaikissa tilanteissa
- toimitsijat käyttävät kasvomaskia sekä suojakäsineitä käsitellessään heittovälineitä

Tapahtumassa on käytössä ennakkolipunmyynti, joten katsojien määrä voidaan kontrolloida hyvin. Liput 
luetaan etälukulaitteella, jolloin kontaktia katsojan ja lipuntarkastajan välillä ei synny. Tavoite on myydä 
kaikki liput etukäteen, mutta tarvittaessa varaudumme pienen määrän myymään paikanpäällä, jolloin 
myyntipisteessä on myyjillä maskit ja suojapleksit myyntipöydän edessä. Portilta tapahtuvan 
lipunmyynnin yhteydessä kerätään ostajien nimi ja yhteystieto koronan jälkiselvityksiä varten. Lisäksi 
kaikille lipunostajille toimitetaan lipunmyynnin yhteydessä, pääsylipussa sekä muutamaa päivää ennen 
koronainfoa sähköpostitse.
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Kenttäalueella on nimettynä koronavastaava, joka keskittyy korona- ja katsomoturvallisuuteen sekä 
hygieniatoimien toteutumiseen kisan aikana. Jokaisessa katsomolohkossa on katsomo-ohjaajia sekä 
hygienaihmisiä, jotka auttavat ihmisiä toimimaan turvallisesti sekä puhdistavat paikkoja.

Stadion on jaettu katsomolohkoihin, joissa on alustavasti käytössä 50% kapasiteetti – mahdollisuuksien 
mukaan nosto 70-75%:iin huomioiden THL ja OKM koronaohjeistukset. Katsomolohkot muodostuvat 
seuraavasti: katettu pääkatsomo jaettu kahteen osaan, joissa molemmissa 5 alalohkoa, kaarteessa yksi 
lohkoa 4 alalohkolla sekä takakatsomossa kahdessa isommassa lohkossa alalohkoineen. Liput myydään 
alustavasti näihin lohkoihin ja mahdollisesti myös alalohkoihin. Jokaisella katsomolohkolla on oma 
sisäänkäynti katsomoon, omat WC:t sekä oma kioski. Katsomolohkot ovat eristetty toisistaan, ja lohkojen
välistä liikennettä vältetään. Alla olevassa laskennassa huomioitu myös toimitsijat ja muu kenttäväki.

Katsomolohkot (henkilömäärä sis. katsojat ja toimitsijat > 50%, 70%    100% tasot):
 Lohko 1 / pääkatsomo F-J pohjoisosa 294 hlöä 402 574
 Lohko 2 / pääkatsomo A-E eteläosa 294 hlöä 402 574
 Lohko 3 / nimikkokatsomo, media, inva 185 hlöä 212 hlöä 303
 Lohko 4 / takakatsomo eteläosa 207 hlöä 281 402
 Lohko 5 / takakatsomo pohjoisosa 221 hlöä 301 430
 Lohko 6 / kenttätoimitsijat ja kilpailijat 200 hlöä 280 400

Yhteensä 1500 1878             2683

Porteilla kontrolloidaan sisääntuloa ja pidetään yllä lukua kuinka paljon ihmisiä on stadionilla ja kussakin
alalohkossa. Kaikille sisääntulijoille on tarjolla käsidesiä sisääntuloportin luona sekä jokaisen 
katsomosektorin. Porteilla ja katsomoiden alalohkoissa ohjeistetaan katsojia pitämään turvavälit 
katsomossa sekä maskit kasvoilla. 

Järjestäjä valvoo turvavälien toteutumista ja tarvittaessa huomauttaa asiasta. Myös kuuluttaja kuuluttaa 
ohjeita ennen kisan alkua ja kisan aikana. Sisääntuloväylillä, katsomoissa, vessoissa sekä myyntipisteiden
luona on myös kylttejä turvaväleistä ja koronahygieniasta. 

Kosketuspintoja puhdistetaan kisan aikana ja tilat siivotaan kisan jälkeen. Tapahtumalle on nimetty 
erillinen koronavastaava (korona- ja katsomoturvallisuus), joka valmistelee ennen kisaa 
koronaturvallisuutta kentällä sekä johtaa puhdistustoimia kisan aikana.

Kioskeissa elintarvikkeet suojataan erillispakkauksin ja myynti tapahtuu omatoimiperiaatteella. 
Myyntihenkilökunta käyttää käsineitä ja suojamaskia. Maksaminen tapahtuu pankkikorteilla ja 
lähimaksulla ilman kontakteja. Tasot ja pinnat puhdistetaan ja desinfioidaan hyvin. Lisäksi 
myyntipisteiden jonotusta, ja ruuhkia vältetään aidalla tai lattiamerkeillä. 

Maahan saapuminen – ulkomaiset urheilijat
Kilpailuun odotetaan saapuvan 40-50 ulkomaista urheilijaa, pääosin Schengen-maista sekä muista 
Euroopan maista ja osa urheilijoita Euroopan ulkopuolelta. Kaikille näille haetaan ennakkoon 
Rajaviranomaiselta (rajavartiolaitos@raja.fi) 2-3 viikkona ennen kisaa erityisryhmiä koskeva lupa saapua 
maahan, johon liitetään myös lausunto järjestäjältä. Lisäksi viimeistään 24h ennen saapumista maahan 
toimitetaan lista tarkemmasta saapumisesta. Kaikilta maahan tulevilta urheilijoilta vaaditaan voimassa 
olevien määräysten mukainen ennakkoon otettu negatiivinen COVID-19 testitulos (tai todistus 
sairastetusta taudista, myös todistus rokotusten saannosta käy – jos nämä tulevat myös maahantuloon 
sopiviksi). Lisätietoja ajankohtaista koronatietoa maahantulosta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-
koronaviruspandemia ja https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona 
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Ulkomaiset urheilijat velvoitetaan toimittamaan toimittamaan voimassa oleva negatiivinen 
koronatestitulos ennen saapumistaan sähköpostitse tero.heiska55@gmail.com ja 
kuortanegames@gmail.com.

Kaikille urheilijoille (myös kotimaiset) annetaan saapuessaan urheilijakirje, jossa on korona- ja 
kisaohjeistusta, kasvomaskeja sekä käsidesipullo. Kaikki ulkomaiset urheilijat siirretään välittömästi 
maahantulon jälkeen omalla kuljetuksella suoraan majoitushotelliin (Kuortaneen 
Urheiluopisto/Liikuntahotelli), jossa heidät majoitetaan 1 hengen huoneisiin (tai 2HH, jos ovat yhdessä 
matkustavia saman maan urheilijoita). Hotellilla käytetään koko ajan maskia, vältetään ylimääräisiä 
kohtaamisia sekä kokoontumisia, kaikki materiaali jaetaan urheilijoille valmiiksi kootuissa nimetyissä 
kirjekuorissa omatoimiperiaatteella. Harjoittelu majoituksen aikana tapahtuu itsenäisesti ulkotiloissa, joko
Kuortanehallissa tai lähialueen metsissä. Mikäli urheilija viettää maassa enemmän kuin kaksi 
vuorokautta, on hänelle tarjottava mahdollisuutta uuteen koronatestiin (yksityinen palveluntarjoaja), jotta 
hän pääsee poistumaan maasta. Testaus järjestään yhteistyössä kisajärjestäjän ja palveluntarjoajan kanssa 
joko majoituspaikalla tai lähikunnissa.

Paikalle saapuminen – kotimaiset urheilijat
Kotimaisia urheilijoita pyydetään saapumaan paikalle vasta kilpailupäivänä, ja muutoin minimoimaan 
kaikki kontaktit ennen kisaa. Osa kotimaisista majoittuu maksimissaan edellispäivänä, jotka käyttäytyvät 
kuten ed. ohje ulkomaiset urheilijat.

Kuljetukset kilpailun aikana
Kuortaneen Urheilukenttä sijaitsee noin 500m päässä Kuortaneen Urheiluopistosta, joten tämä liikutaan 
kävellen 

Kilpailijoiden numeroiden nouto ja osanoton varmistus
Kilpailukanslia sijaitsee ennen kisaa parin päivän ajan Kuortaneen Urheiluopistolla Liikuntahotellin 
luentosalissa, ja kisapäivänä kentän läheisyydessä Kuortaneen lukiolla (150m). Urheilijalla on oma 
nimellä varustettu rintanumeroa vastaava nimilappu jokaisessa osallistumassaan lajissa. Nämä löytyvät 
valmiina omissa kuorissaan avoimessa laatikossa ja urheilijat hakevat ne omatoimisesti tai toimitsija 
ojentaa kuoren suojakäsineet ja kasvomaski päässä.

Kilpailuun osallistuvat vain ennakkoon ilmoittautuneet kilpailijat, paikanpäällä ei voi ilmoittautua. 
Osallistumismaksut laskutetaan, joten käteistä ei käsitellä kisatilanteessa. 

Kilpailun aikataulu on tehty väljäksi ja lajiohjelma on tehty siten, että lajit tapahtuvat hyvin etäällä – 
kenttälajien suorituspaikat eivät ole lähellä toisiaan. Aikataulu on laadittu siten, ettei kentällä ole liikaa 
väkeä kerrallaan ja jokaiseen lajiin on rajattu rajallinen osallistujamäärä.

Kilpailun kulku
Kilpailijat saapuvat stadion alueelle oman kulkuportin kautta. Urheilijoille on rajattu lämmittelyalueeksi 
opistolta Kuortanehalli sekä jalkapallohalli. Kilpailijat ohjataan kilpailualueelle kokoontumispaikan 
kautta, jonka aikataulu pyritty laatimaan siten ettei sinne synny ruuhkia. Samaa kautta ohjataan myös 
lajipaikalle tulevat valmentajat. Näin kontrolloidaan, että lajipaikoille ei tule ylimääräisiä henkilöitä. 

Valmentajat
Valmentajille on osoitettu erikseen omat paikat, lähelle lajien suorituspaikkoja. Valmentajat istuvat 
yksittäisillä tuoleilla, pitäen maskeja koko kilpailun ajan. Lisäksi heidän kulkuaan rajoitetaan koskemaan 
vain yhtä katsomolohkoa tai muutoin välttämään tarpeetonta siirtymistä lohkojen välillä.
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Toimitsijat ja henkilökunta
Toimitsijoille välitetään tieto tässä kuvatusta ohjeistuksesta toimitsijakirjeessä.

Toimitsijoita on kenttälajeissa 8-10 lajista riippuen, juoksuissa toimitsijat ovat hyvin hajaantuneet ympäri 
rataa.

Toimitsijat huolehtivat aktiivisesti kaikilla toimipisteillä turvavälien säilymisestä, kasvomaskien käytöstä 
ja käsidesin saatavuudesta.

Kaikki toimitsijat käyttävät kasvomaskeja. Toimitsijoiden taukotilana käytetään stadion rakennuksen 
yläkerrassa olevaa kahviotilaa, jonne ei ole muualle pääsyä.

Kenttälajien kisapaikoilla on lisäksi käsidesiä tarjolla niin urheilijoille kuin toimitsijoille.

Ulkomaiset urheilijat – maasta poistuminen
Kisajärjestäjä sopii jonkun yksityisen terveydenhoitoalan yrityksen (ei vielä tiedossa) kanssa, että maasta 
poistuvat urheilijat voivat käydä vaadittavassa testissä heidän toimipisteessään joko Seinäjoella tai 
sovitusti testaaja tulee opiston alueelle. Ulkomainen urheilija saa sieltä vaadittavan todistuksen 
negatiivisesta testituloksesta (6-18h kuluessa). Suurin osa urheilijoista poistuu 27.6. päivän aikana ja 
heille järjestetään omat kuljetukset em. ohjeiden mukaisesti lentokentälle tai satamiin.

Kuortaneella 11.6.2021

Kuortane Games / Kuortaneen Eliittikisat ry

Tuomas Mikkola, pääsihteeri

puh. 040 6317 442

email. tuomas.mikkola@kuortane.fi

Kisalle anotaan tai laaditaan seuraavia lupia:

* Kentän vastikkeeton käyttö kisalle (kunta, tekninen toimi)

* Elintarvikemyyntiä koskeva lupa (terveystarkastaja)

* Ilmoitus melusta ja häiriöstä (kunta, ympäristöpäällikkö)

* Pysäköintikieltoa koskeva lupa (ELY)

* Pelastussuunnitelma (pelastuslaitos)

* Tapahtumailmoitus (poliisi)

* Koronasuunnitelman toimittaminen (kunta, terveystarkastaja, tartuntatautilääkäri)

* Erityisryhmien lupa maahan saapumisesta ja yksilöity maahantuloilmoitus (Rajavartiolaitos)
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Kyltit opastavat oikeaan käyttäytymiseen (sisääntuloväylät sekä wc:t)

 

Allekirjoitus: _____ / ______ 20_____

Kuortaneen kunta

___________________________________________
Kiinteistön omistaja tai haltija (nimenselvennys)

Kuortaneen Kunto / Kuortaneen Eliittikisat ry

__________________________________________
Tilaisuuden järjestäjän (nimenselvennys)

Näitä lomakkeita on laadittu kolme kappaletta, yksi molemmille allekirjoittaneelle, yksi
pelastuslaitokselle.
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