
Kuurtanes-hiihto Turvallisuussuunnitelma 

Tämän turvallisuusssuunnitelman tavoitteena on taata Kuortaneen kunnan järjestämän hiihtotapahtuman hiihtäjien, 
katsojien sekä talkoolaisten turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ennaltaehkäisemällä 
ongelmatilanteet ja varautumalla niiden minimointiin. Pelastussuunnitelma on jaettu vastuuhenkilöille.

Tapahtuma: 61. Kuurtanes-hiihto

Aika ja paikka: 18.-20.2.2022 omatoimitapahtuman Kuortaneen alueella
(noin 120 km latuverkostoa, liitteenä kartta)

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

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

Osallistujat: Tilaisuuteen ei ole osallistumisvelvoitetta, eikä hiihtäjiä alussa rekisteröidä. Hiihtotapahtumaan voi 
osallistua kaikki halukkaat noin 200-400 ihmistä (aikuisia ja lapsia).

Erityishuomioita ryhmästä tai suorituspaikasta:  
Hiihtotapahtumaan osallistuu useita hiihtäjiä, joiden ikä vaihtelee. Reitistö on merkitty vaihtelevasti maastoon ja sen 
varrella on useita nuotiopaikkoja. Latupartio ei tarkista reittejä hiihdon jälkeen.

Koronasuunnitelma/-ohjeitus
Tapahtuma toteututetaan omatoimitapahtumana ilman miehitettyjä huoltopisteitä tai muita palveluita. Lisäksi 
tapahtuma jaetaan kolmelle päivälle. Ulkona järjestettävään tapahtumaan liittyy vain vähäisiä tartuntariskejä. 

Kaikkien tapahtumaan osallistujien on noudatettava annettuja ohjeita. Etenkin nuotiopaikoilla saattaa ilmetä ruuhkaa, 
mikä on huomioitava. vältetään.Kioskia, mehutarjoilua tai vastaavaa ei ole tarjolla. Osallistumisen ja liikuntasuoritteen 
ilmoittaminen toteutuu sähköisesti (nettilomake, tekstiviesti).

Mikäli osallistujalla on todettu tartunta, hänen on vältettävä osallistumista ja kontakteja. Jos saat tapahtuman jälkeen 
koronaan sopivia oireita, toimi THL:n sivuston ohjeiden mukaisesti: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-
hoito-koronavirus

Muut henkilöt (huolto- ja lähtöpisteiden vastaavat)

Huoltopiste/lähtöpiste Osoite ja koordinaatit Vastaava

Kuortaneen urheiluopisto Opistotie 1, 63100 Kuortane
62°49'06.7"N 23°29'58.7"E

Omatoiminen piste (ei järjestäjän ylläpitoa)

Kympin maja 
(mehu + makkara)

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

Kuortaneen kunta
Tuomas Mikkola, 040 6317 442

Leirikeskus Torppa
(mehu)

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

*ei ole henkilöstöä*

Kivenmäen/Ypänkallion kota 
(mehu)

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

Salme Kivenmäki, 050 570 1527

Leppälän koulu 
(mehu)

Pastontie 24, 63120 Leppälänkylä
62°46'56.4"N 23°36'56.6"E

L Koivisto 050 434 9613

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%B046'56.4%22N+23%C2%B036'56.6%22E/
https://www.google.com/maps/place/62%C2%B049'06.7%22N+23%C2%B029'58.7%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://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus
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Ylipään kenttä/Kota
(makkara, mehu, kahvi, pulla)

Alavudentie 965, 63230 Lentilä
62°41'07.7"N 23°33'13.0"E

Käytössä klo 14-16!!

Latuverkostosta vastaavat henkilöt

Latumiehet (moottorikelkka) Pertti Keski-Heikkilä 0400 130 204 (Heikkilä )
Valto Maunuksela 0400 369 912 (Sarvikas - Ylijoki)
Antti Yli-Hynnilä 040-837 3127 (Mäyry-Torppa, Heikkilä-Torppa, Mäyry-Koivisto, 
Koivisto-Hynnilä)
Arto Kirmanen 0400 - 366 892 (Mäyry-Torppa, Heikkilä-Torppa, Mäyry-Koivisto, 
Koivisto-Hynnilä)
Kuortaneen kunnan päivystävä laitosmies 0400 716 873
Kuortaneen urheiluopiston päivystäjä 0400 668 981

Suunnitelman jakelu: Turvallisuussuunnitelmaa jaetaan tapahtuman nettisivulla (https://kuortane.fi/kuurtaneshiihto/ ).

Retken/tapahtuman ohjelma ja aikataulu: 
Kuurtanes-hiihto järjestetään pe 18.-su 20.2.2022 ja huoltopisteitä käytössä muutamia sekä laavut ja kodat 
käytettävissä. Ladut ovat käyttökunnossa jo edellisestä päivästä alkaen riippuen säästä. 
Lopullinen reitti varmistuu 18.2. mennessä, mikä julkaistaan www.kuortane.fi/kuurtaneshiihto 

Välineet: Jokainen käyttää omia välineitä ja vastaa niiden kunnosta. Joillakin huoltopaikoilla saatavilla esimerkiksi 
voiteluapua.

Todennäköisimmät riskit ja niiden hallinta: 
Hihtotapahtuman aikana yleisimmät riskit ovat koottuna alla. Osallistujan olisi hyvä tiedottaa lähiomaisiaan 
hiihtotapahtumaan osallistumisesta, ja suositellaan oman kännykän käyttöä vaaratilanteita varten.

Vaaratilanne Toimenpide/hallinta Ennakointi

Kaatuminen Ensiapu paikalla joko itse, lähimmän 
hiihtäjän tai huoltopisteen auttamana. 
Yhteyttä voi ottaa myös ensiapuun 112.

Latuverkoston kunnon tarkistus, reitistön 
alueiden merkitseminen ja tarvittava 
raivaaminen.

Liukastuminen (lähtöpaikat, 
huoltopisteet, tienylitykset)

Ensiapu paikalla joko itse, lähimmän 
hiihtäjän tai huoltopisteen auttamana. 
Yhteyttä voi ottaa myös ensiapuun 112.

Lähtöpaikoilla ja huoltopisteillä huomioidaan
teistön sekä pysäköintialueiden hiekoitus.  
Lisäksi on hyvä laittaa oven suuhun ja 
puulattioille mattoja. Tienylityksissä oltava 
varovainen liukkaan tien kanssa.

Sairaskohtaus Ensiapu paikalla joko itse, lähimmän 
hiihtäjän tai huoltopisteen auttamana. 
Yhteyttä voi ottaa myös ensiapuun 112.

Huoltopisteiden sijoittaminen sekä tiedottaa 
muita hiihtäjiä seuraaman toisten kuntoa, 
mikäli epäilee sairaskohtausta tms.

Törmääminen toiseen Ensiapu paikalla joko itse, lähimmän Latuverkoston riittävä merkitseminen ja 

https://kuortane.fi/kuurtaneshiihto/
http://www.kuortane.fi/kuurtaneshiihto
https://www.google.fi/maps/place/62%C2%B041'07.7%22N+23%C2%B033'13.0%22E/@62.6854664,23.5514173,513m/
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hiihtäjään tai putoaminen 
ladulta ojaan

hiihtäjän tai huoltopisteen auttamana. 
Yhteyttä voi ottaa myös ensiapuu 112.

leveys. Vaarallisten paikkojen merkitseminen
maastoon.

Tienylitykset Ensiapu paikalla joko itse, lähimmän 
hiihtäjän tai huoltopisteen auttamana. 
Yhteyttä voi ottaa myös ensiapuu 112.

Tienylitykset merkitään kyltein ennakoivasti 
riittävästi ennen ylityskohtaa (Varo tienylitys)
niin laduille kuin tiellekin (Varo hiihtäjiä)

Virtauspaikat ja aukot jäällä Ensiapu paikalla joko itse, lähimmän 
hiihtäjän tai huoltopisteen auttamana. 
Yhteyttä voi ottaa myös ensiapuu 112.

Latuverkoston kunnon tarkistus, reitistön 
vaara-alueiden merkitseminen sekä 
pysyminen merkityllä uralla.

Eksyminen Jos eksyt pysähdy ja pyri selvittämään 
missä olet. Tarvittaessa palaa samaa 
reittiä takiaisin. Tarkista kännykällä 
sijaintisi ja palaa lähtöpaikalle. Yhteyttä 
voi ottaa myös ensiapuu 112 tai 112-
sovelluksella.

Pysy latuverkostolla kokoajan, tarkista reitti 
ennakkoon, mahdollisuuksien mukaan lataa 
tai tulosta kartta, ilmoita  lähdöstä  omaisille 
ja pidä mukana puhelinta.

Onnettomuuden sattuessa: 

1. Estä lisäonnettomuudet
2. Anna kiireellisin ensiapu 
3. Arvioi tilanne – tarvitaanko lisäapua?
4. Hälytä apua
5. Hoida tilannetta kunnes apu on tullut paikalle
6. Muista onnettomuuskirjanpito. Mieti mitä tapahtuneesta voi oppia?

Yleinen hätänumero: 112 Myrkytystietokeskus: 09- 471 977

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

Kaikki vastaanotot toimivat ajanvarauksella klo 8-22 ja sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen myös öisin klo 22–08. 
Ensiapu on tarkoitettu välitöntä ja kiireellistä hoitoa vaativien sairauksien ja tapaturmien hoitoon.  Päivystys Seinäjoen 
keskussairaalassa puh. 06 415 4555.

- Vakavan onnettomuuden, kriisin, rikoksen tms. sattuessa yhteys heti tapahtuman järjestäjän edustajaan eli 
Kuortaneen kunnan liikuntasihteeriin Tuomas Mikkolaan 040 – 6317 442 / 050-4115121

- Kerro lyhyesti mitä on tapahtunut, missä, milloin, kuka/ketkä ovat olleet osallisina ja miksi näin on tapahtunut.
- Tämän jälkeen ainoastaan tapahtumavastaava (tai varamies) vastaa asiaan liittyviin kysymyksiin, tulivatpa ne 
asiakkailta, jäseniltä, medialta tai omilta sidosryhmiltä.
Ohje ambulanssille: Mikäli olet huoltopisteiden lähettyvillä, voit hyödyntää noutopaikkana niiden osoitetta tai 
koordinaatteja. Mikäli olet ladulla, jossain metsässä, voit käyttää oman puhelimesi 112-sovellusta, joka osaa hakea 
paikannuksen automaattisesti.

Turvallisuussuunnitelman laatija ja pvm: Tuomas Mikkola, Kuortaneella 14.2.2022

Päivitykset:19.2. Täydennetty.
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LIITE 1  - reittikartta ja huoltopisteet (19.2.22)


