
Kuurtanes-hiihto Turvallisuussuunnitelma 

Tämän turvallisuusssuunnitelman tavoiteena on taata Kuortaneen kunnan järjestämän hiihtotapahtuman hiihtäjien, 
katsojien sekä talkoolaisten turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ennaltaehkäisemällä 
ongelmatlanteet ja varautumalla niieen minimointin. Pelastussuunnitelma on jaetu vastuuhenkiliille.

Tapahtuma: 58. Kuurtanes-hiihto

Aika ja paikka: 24.2.2019 klo 10-16 Kuortaneen alueella (noin 100-120km latuverkosto
huoltopisteineen, liiteenä kartaa

Järjestäjä (yhdistys tms.): Kuortaneen kunta, kyläyheistykset, Kuurtanes-hiihtotoimikunta

Tapahtumavastaava: Tuomas Mikkola, liikuntasihteeri puh: 040 – 631 7442 / 050-411 5121
tuomas.mikkola[at]kuortane.f

Osallistujat: Tilaisuuteen ei ole osallistumisvelvoiteta, eikä hiihtäjiä alussa rekisteriieä. Hiihtotapahtumaan voi 
osallistua kaikki halukkaat noin 200-400 ihmistä (aikuisia ja lapsiaa.

Erityishuomioita ryhmästä tai suorituspaikasta:  
Hiihtotapahtumaan osallistuu useita hiihtäjiä, joieen ikä vaihtelee. Reitsti on merkity maastoon ja sen varrella on 
useita huoltopisteitä, joista suurin osa on ”miehitetynä”. Latuparto ei tarkista reitejä hiiheon jälkeen. 

Muut henkilöt (huolto- ja lähtöpisteiden vastaavat)

Huoltopiste/lähtöpiste Osoite ja koordinaatt Vastaava

Kuortaneen urheiluopisto, 
uimahalli (mehu ja keitoruokaa

Opistote 1, 63100 Kuortane
62°49'06.7"N 23°29'58.7"E

Kympin maja 
(mehu + makkaraa

Kympinte 130, 63100 Kuortane
62°50'14.6"N 23°32'04.7"E

Kuortaneen Latu,
Mauno Sippola, 040-547 2715

Länsiranta, Lähteenmaan mökki
(mehua

Länsirannante 305, 63130 Kuortane
62°47'28.5"N 23°29'01.1"E

Harri Lähteenmaa,
0500 214 419

Koiviston mökki Kuhajärvellä
(mehu sekä kahvia, voileipiä, 
makkaranpaistoa myytävänäa

Hynnilänte 134, 63130 Kuortane
62°45'18.5"N 23°30'09.1"E
Joen rannassa oleva mikki

Liisa Koivisto 0400 844 389

Leirikeskus Torppa
(mehua

Torpante 120, 63150 Mäyry
62°43'23.0"N 23°25'10.1"E

*ei ole henkilistiä*

Kivenmäen/Ypänkallion kota 
(mehua

Isoahonte 36, 63210 Kuortane
62°41'38.1"N 23°23'41.2"E

Salme Kivenmäki, 050 570 1527

Ylijoen koulu 
(mehu ja hernekeitoa

Laheenkankaante 483 63230 Lentlä
62°42'20.1"N 23°32'14.9"E

Tervamartat ry, 
Heli Lepisti 040 565 1128

https://www.google.com/maps/place/62%C2%B042'20.1%22N+23%C2%B032'14.9%22E/
https://www.google.com/maps/place/62%C2%B041'38.1%22N+23%C2%B023'41.2%22E/
https://www.google.com/maps/place/62%C2%B043'23.0%22N+23%C2%B025'10.1%22E/
https://www.google.com/maps/place/62%C2%B045'18.5%22N+23%C2%B030'09.1%22E/
https://www.google.fi/maps/place/62%C2%B047'28.5%22N+23%C2%B029'01.1%22E/
https://www.google.com/maps/place/62%C2%B050'14.6%22N+23%C2%B032'04.7%22E/
https://www.google.com/maps/place/62%C2%B049'06.7%22N+23%C2%B029'58.7%22E/
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Latumiehet (mootorikelkka) Pertti Keski-Heikkilä 0400 130 204 (Heikkilä - Ylijokia
Valto Maunuksela 0400 369 912 (Sarvikas - Ylijokia
Simo Kivenmäki 0500 190 442 (Kaatala - Torppaa
Harri Lähteenmaa 0500 214 419 (Länsiranta - Mäyrya
Jorma Laitla 040 777 2849
Jussi Nieminen 040-766 9630 (Ylijoki – Kaatalaa
Antti Yli-Hynnilä 040-837 3127 (Mäyry-Torppa, Heikkilä-Torppa, Mäyry-Koivisto, 
Koivisto-Hynniläa
Arto Kirmanen 0400 - 366 892 (Mäyry-Torppa, Heikkilä-Torppa, Mäyry-Koivisto, 
Koivisto-Hynniläa

Kuortaneen kunnan päivystävä laitosmies 0400 716 873
Kuortaneen urheiluopiston päivystäjä 0400 668 981

Jakelu: Turvallisuussuunnitelmaa jaetaan lähtipaikoille, huoltopisteille, kunnan nettisivulla 
(htps://kuortane.fi/kuurtaneshiihto/ a.

Retken/tapahtuman ohjelma ja aikataulu: 
Kuurtanes-hiihto järjestetään su 24.2.2019 ja huoltopisteet ovat avoinna klo 10-16. Laeut ovat käytikunnossa jo 
eeellisestä päivästä alkaen riippuen säästä. 

Välineet: Jokainen käytää omia välineitä ja vastaa niieen kunnosta. Joillakin huoltopaikoilla saatavilla esimerkiksi 
voiteluapua.

Todennäköisimmät riskit ja niiden hallinta: 
Hihtotapahtuman aikana yleisimmät riskit ovat kootuna alla. Osallistujan olisi hyvä teeotaa lähiomaisiaan 
hiihtotapahtumaan osallistumisesta, ja suositellaan oman kännykän käytiä vaaratlanteita varten.

Vaaratlanne Toimenpide/hallinta Ennakoint

Kaatuminen Ensiapu paikalla joko itse, lähimmän 
hiihtäjän tai huoltopisteen autamana. 
Yhteytä voi otaa myis ensiapuun 112.

Latuverkoston kunnon tarkistus, reitstin 
alueieen merkitseminen ja tarvitava 
raivaaminen.

Liukastuminen (lähtipaikat, 
huoltopisteet, tenylitykseta

Ensiapu paikalla joko itse, lähimmän 
hiihtäjän tai huoltopisteen autamana. 
Yhteytä voi otaa myis ensiapuun 112.

Lähtipaikoilla ja huoltopisteillä huomioieaan
teistin sekä pysäkiintalueieen hiekoitus.  
Lisäksi on hyvä laitaa oven suuhun ja 
puulattioille matoja. Tienylityksissä oltava 
varovainen liukkaan ten kanssa.

Sairaskohtaus Ensiapu paikalla joko itse, lähimmän 
hiihtäjän tai huoltopisteen autamana. 
Yhteytä voi otaa myis ensiapuun 112.

Huoltopisteieen sijoitaminen sekä teeotaa 
muita hiihtäjiä seuraaman toisten kuntoa, 
mikäli epäilee sairaskohtausta tms.

Tirmääminen toiseen 
hiihtäjään tai putoaminen 
laeulta ojaan

Ensiapu paikalla joko itse, lähimmän 
hiihtäjän tai huoltopisteen autamana. 
Yhteytä voi otaa myis ensiapuu 112.

Latuverkoston riitävä merkitseminen ja 
leveys. Vaarallisten paikkojen merkitseminen
maastoon.

https://kuortane.fi/kuurtaneshiihto/
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Tienylitykset Ensiapu paikalla joko itse, lähimmän 
hiihtäjän tai huoltopisteen autamana. 
Yhteytä voi otaa myis ensiapuu 112.

Tienylitykset merkitään kyltein ennakoivast 
riitäväst ennen ylityskohtaa (Varo tenylitysa
niin laeuille kuin tellekin (Varo hiihtäjiäa

Virtauspaikat ja aukot jäällä Ensiapu paikalla joko itse, lähimmän 
hiihtäjän tai huoltopisteen autamana. 
Yhteytä voi otaa myis ensiapuu 112.

Latuverkoston kunnon tarkistus, reitstin 
vaara-alueieen merkitseminen sekä 
pysyminen merkityllä uralla.

Onnetomuuden satuessa: 

1. Estä lisäonnetomuueet
2. Anna kiireellisin ensiapu 
3. Arvioi tlanne – tarvitaanko lisäapua?
4. Hälytä apua
5. Hoiea tlanneta kunnes apu on tullut paikalle
6. Muista onnetomuuskirjanpito. Miet mitä tapahtuneesta voi oppia?

Yleinen hätänumero: 112 Myrkytystetokeskus: 09- 471 977

Päivystävä sairaala 
Alavuden pääterveysasema, Salmente 10, 63300 Alavus
Ensiapu ja kiireellinen hoito, puh. 06 2525 7612

Kaikki vastaanotot toimivat ajanvarauksella klo 8-22 ja sairaanhoitaja arvioi hoieon tarpeen myis iisin klo 22–08. 
Ensiapu on tarkoitetu välitintä ja kiireellistä hoitoa vaatvien sairauksien ja tapaturmien hoitoon.  Päivystys Seinäjoen 
keskussairaalassa puh. 06 415 4555.

- Vakavan onnetomuuden, kriisin, rikoksen tms. satuessa yhteys het tapahtuman järjestäjän eeustajaan eli 
Kuortaneen kunnan liikuntasihteeriin Tuomas Mikkolaan 040 – 6317 442 / 050-4115121

- Kerro lyhyest mitä on tapahtunut, missä, milloin, kuka/ketkä ovat olleet osallisina ja miksi näin on tapahtunut.
- Tämän jälkeen ainoastaan tapahtumavastaava (tai varamies) vastaa asiaan liityviin kysymyksiin, tulivatpa ne 
asiakkailta, jäseniltä, meeialta tai omilta sieosryhmiltä.

Ohje ambulanssille: Mikäli olet huoltopisteieen lähetyvillä, voit hyieyntää noutopaikkana niieen osoiteta tai 
kooreinaateja. Mikäli olet laeulla, jossain metsässä, voit käytää oman puhelimesi 112-sovellusta, joka osaa hakea 
paikannuksen automaattisest.

Turvallisuussuunnitelman laatja ja pvm: Tuomas Mikkola, Kuortaneella 15.2.2019
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LIITE 1  - alustava reitkarta (22.2.)


