ERÄMELONNAN SM-KILPAILUT 2019 PARKANOSSA
KILPAILIJOIDEN TURVALLISUUSOHJE
Tämä kilpailijoille suunnattu ohje ei korvaa viranomaisille toimitettavaa turvallisuussuunnitelmaa.
Jokainen osallistuva partio valmistautuu huolehtimaan omasta sekä kanssakilpailijoiden turvallisuudesta.
Partiolla on valmius ja mahdollisuus hälyttää ulkopuolista apua.
Melontaturvallisuuden osalta kilpailussa sovelletaan melonnan turvallisuusohjetta (www.suomen
melonta- ja soutuliitto.fi/melonnan turvallisuusohje) erityisesti kanootin rakenteen, varusteiden
sekä melojan ja retkenjohtajan varusteiden osalta. Melojan varusteissa mainittua kuiva- tai
märkäpukua suositellaan mutta ei edellytetä pakollisena.
Partiolla on ainakin yksi puhelin vesitiiviiseen pussiin pakattuna käytettävissä hätätilanteita varten.
Kehotamme lataamaan puhelimeen 112 –sovelluksen, mikäli mahdollista.
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään kilpailijoiden EA-taidot.
Kilpailupaikalla annetaan lisäohjeet järjestäjän lääkintähuollosta ja muista vaaratilanteista.
Mikäli sääolosuhteet niin edellyttävät, ylitetään suuremmat selät ryhmissä turvaveneen saattamana.
Erämelontakulttuuri ja Pelastuslaki (2011/379) edellyttävät, että partiot auttavat toisiaan vaaran
uhatessa ja tekevät tarvittaessa hätäilmoituksen.
Järjestäjä on omalta osaltaan varautunut turvallisuustoimiin asettamalla hälytysvalmiuteen 2 turvavenettä.
Veneet tunnistaa oranssista lipusta tai muusta oranssista tunnuksesta.

Turvallisuusyhteydet: Yleinen hätänumero 112
Yhteyshenkilöt:
Turvallisuusvastaava: Ari Niinimäki, puh. 0408396392.
Turvavene 1: Päällikkö Mika Harju, puh. 0408402750, varap. Tapio Kivelä, puh. 0443002052.
Turvavene 2: päällikkö Ari Haavisto, puh. 0442941420, varap. Tuomo Rautio, puh. 0504372715.
Ari Nurmenrinta, kilpailun johtaja 0400624595.
Pekka Mäkelä, kilpailun varajohtaja 0503132593.
Ensisijaisesti turvavene 1 kuljettaa EA-taitoisia henkilöitä tarvittaviin paikkoihin.
Vakavassa sairas- tai muussa hätätapauksessa partio tekee hätäilmoituksen (112)
Pelastusviranomaisen lisäksi tapahtuneesta ilmoitetaan myös tapahtuman turvallisuusvastaavalle.
Suomen Latu ry:llä on osallistujien tapaturmavakuutus sekä järjestäjän vastuuvakuutus.
Turvallista ja reipasta kisaa kaikille.

Erämelonnan SM-kilpailut 2018: Riskitarkastelu
Riski 1: Eriasteiset kolhut, nyrjähdykset, haavat, hiertymät, tulehdukset ja
paleltumat (todennäköisiä)
Seuraus
• yleensä lievä
• hoitamattomina vamman haitta-aste voi kasvaa/onnettomuusriski kasvaa
• kilpailu keskeytyy
Toimenpiteitä
• partio hoitaa ensiavun itsenäisesti
• partio kysyy neuvoa turvaveneeltä tai turvallisuusvastaavalta
• järjestäjä ylläpitää ea-valmiutta
• hälytetty turvavene antaa tarvittaessa ensiapua ja kuljetusapua.
Riski 2: Veden varaan joutuminen (mahdollista)
Seuraus
• kastuminen/epämukavuus
• palelu
• hypotermia
• hukkuminen
Toimenpiteitä
• vesillä oltaessa pidä pelastusliivi päällä
• partiolla on varustuksena suojapeite ja kuivat vaatteet vesitiiviisti pakattuna
• partio (tai auttava partio) auttaa veteen joutuneen kanoottiin tai rantaan
• ellei ole hypotermiatilanne puetaan kuivat vaatteet, annetaan lämmintä
juotavaa, pysytään liikkeessä; kts. hypotermiatilanteen toiminta-ohje lopussa
• tarvittaessa partio hälyttää turvaveneen tai tekee hätäilmoitukseen (112)
Riski 3: Eksyminen vesialueelle (mahdollinen)
Seuraus
• paleltuminen/hypotermia
• väsymys/kaatuminen
Toimenpiteitä
• eksynyt partio hälyttää tarvittaessa järjestäjän turvaveneen tai soittaa
hätänumeroon
• järjestäjän turvaveneet ja ea-henkilöstö ovat hälytysvalmiudessa
• Järjestäjä rekisteröi osallistujat lähdössä/rasteilla/yöpymispaikassa/maaliin
saapumisvaiheessa ja varmistuu näin, että kukaan ei ole järjestäjän
tietämättä eksyksissä pitkään.
• järjestäjä organisoi osaltaan etsinnän
Riski 4: Sairaskohtaukset (epätodennäköinen)
Seuraus
• sairaudesta riippuen lievästä vakavaan
Toimenpiteitä
• tutki potilas, anna ensiapu
• tee tarvittaessa hätäilmoitus 112
• kutsu tarvittaessa järjestäjän turvavene
Riski 5: Liikennehaaveri kilpailualueella (mahdollinen) maalla tai vesillä.
Seurausarvio
• lievästä vakavaan
Toimenpiteitä
- vesillä jatkuva tähystys
- vältetään liikkumista väylillä

- väylien ylittämien nopeasti ja kohtisuoraan
- kapeikossa oikeanpuoleinen liikenne
• arvioi tilanne, ehkäise lisäonnettomuudet
• tutki onko tilanteessa autettavia
• anna ensiapua, tee tarvittaessa hätäilmoitus 112
• tarvittaessa tehdään ilmoitus poliisille
• järjestäjä hoitaa liikenteenohjauksen kisakeskuksessa
Riski 6: Tulipalo (ei todennäköinen, kuitenkin mahdollinen)
Seurausarvio
• lievät haitat
Toimenpiteitä
• avotulen tekeminen sallittua vain asianmukaisilla paikoilla (kilpailuohjeessa)
• telttailualueella on ensisammustusvälineet
• majoittumisrakennuksissa on paloturvallisuusmääräysten mukainen varustus
• poistumistiet ja pelastustiet ovat esteettömiä
Riski 7: Säätilanteesta aiheutuvat vaarat (ukkonen, tuuliolosuhteet, näkyvyys)
Seurausarvio
• osallistujien turvallisuus vaarantuu
• pelastushenkilöstön toimintakyky heikkenee
Toimenpiteet
• partio hakeutuu tilanteesta riippuen sopivaan turvaan
• kilpailuorganisaatio kokoontuu ja päättää toimenpiteistä
NÄIN TOIMIT ENSIAPUTILANTEESSA
• Tee nopea tilannearvio tapahtuneesta
• Tee hätäilmoitus numeroon 112
• Pelasta ja estä lisäonnettomuudet
• Anna tarvittava ensiapu
• Suojaa ja rauhoita ja tarkkaile autettavaa kunnes
saat lisäapua
TOIMINTAOH JE ALILÄMPÖISYYSTILANTEESSA
• Vie paleleva suojaan kylmältä
• Anna lämmintä juotavaa
(esim. sokeripitoinen mehu)
• Vaihda kuivat vaatteet ja komenna autettava
liikkumaan/
• estä lämmönhukka käärimällä autettava huopaan
tai lämpöpeitteeseen
• Soita turvaveneeseen ja tarvittaessa hätänumeroon 112
TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT :
Ladatkaa puhelimeen ennen kilpailun alkamista.
Hätäilmoitus 112 (112-sovellus)

Turvallisuusvastaava: Ari Niinimäki, puh. 0408396392.
Turvavene 1: Päällikkö Mika Harju, puh. 0408402750, varap. Tapio Kivelä, puh. 0443002052.
Turvavene 2: päällikkö Ari Haavisto, puh. 0442941420, varap. Tuomo Rautio, puh. 0504372715.
Ari Nurmenrinta, kilpailun johtaja 0400624595.
Pekka Mäkelä, kilpailun varajohtaja 0503132593.

