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TILAISUUDEN NIMI, JÄRJESTÄJÄT, PAIKKA JA AIKA 

RUOVEDEN RYHMÄNÄYTTELY 2022 

Ruoveden Urheilukeskus, Urheilutie 14.5.2022 klo 09.00 alkaen 

Järjestäjät: Ruoveden Metsästysseura ry, Pajusen Eräilijät ry, Pirkkalan Koirakerho Piskit ry ja Kurun Erämiehet 

 

Yhteyshenkilöt tapahtumapaikalla: 

Allan Arponen  0400 426817 

Veijo Pessi   050 3090321 

Juhani Sillanpää 040 5419995 

Maarit Hintikka  046 8926141 

Pirjo Nenonen  040 847 0242 

(yhteyshenkilöillä on sisäinen puhelinverkko) 

 

Yleinen hätänumero 112 

Terveyskeskus Ruovedellä (ensiapu) ei ole auki viikonloppuna, yhteys toimistoon 

 

Eläinlääkäri 

- paikalla, tavoitettavissa yhteyshenkilöiden kautta 

- lääkärin numero 041 4760665 

 

Nopea ensiapu 

- SPR:n partiot, yhteys partioon Hellevi Ahoniemi 050 3705763, SPR Mänttä 

- ensiapuryhmät kiertävät näyttelyalueella 

- tiedottaminen/kutsuminen yleiskuulutuksella tai soitolla partioon tai yhteyshenkilöille 

 

Henkilömäärä (arvio): 

- 200 – 250 henkilöä (järjestäjät ja osallistujat), osallistujien määrä vaihtelee näyttelyn aikataulun mukaisesti  

 

Tilaisuuden kuvaus 

- kansallinen koiranäyttely ulkotiloissa, hiekkakentällä, suljetulla alueella, opastus ja pysäköinti järjestetty 

 

Muu henkilöstö ja heidän tehtävänsä: 

- opastajat, järjestyksenvalvojat ja lipunmyyjät opastavat ihmiset pois tarvittaessa 

- toimivat järjestyksen valvojina ja oppaina pelastusyksiköille 

- varustettu huomioliivein 

- käytössä sisäinen radiopuhelinverkko 

 

Pandemiatilanteen huomiointi 

- Kennelliiton ohje, jonka mukaan toimitaan: Kaikessa Kennelliiton alaisessa toiminnassa noudatetaan Suomen 

hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja 

kulttuuriministeriön sekä aluehallintovirastojen linjauksia. Kennelliiton hallitus tarkistaa tarvittaessa 

päätöksiään, jos tilanne niin vaatii. 

Toiminnat tapahtuvat vallitsevan tilanteen vaatimalla tavalla. 
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- suositellaan kasvomaskien käyttämistä 

- varaudutaan antamaan kasvomaskit tarvittaessa jo sisääntuloportilla 

- suunnitellaan kehät siten, että turvavälit täyttyvät 

- varataan käsidesiä rokotustarkastukseen ja muille toimintapisteillepisteille 

- huomioidaan viranomaisten mahdollisesti antamat määräykset ja ohjeet pandemiaan liittyen 

- mikäli on epäilystä sairaudesta ei suositella tulemaan näyttelyyn 

- tarvittaessa voidaan tarkistaa rokotustodistukset 

- turvaväleistä ja maskeista laitetaan tiedotus myös kaikille osallistujille tiedotus osallistujat kirjeessä sekä 

näyttelyn nettisivuille  

- näyttelyyn osallistuvia muistutetaan turvaväleistä alueelle saavuttaessa 

- siivouksesta vastaava on Maarit Hintikka 

- ryhmänäyttelyn järjestyksenvalvojat: 

Asko Laaka, Mika Mäkinen, Eila Hietakangas, varalla Eeva-Liisa Nieminen ja Usko Nieminen 

- järjestysmiehet valvovat turvavälien noudattamista eikä ryhmiä synny 

 

 

 

Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset: 

- sairauskohtaukset 

- muu fyysinen vammautuminen (nilkan nyrjähdys, murtuma tms.) 

- koiran saamat/aiheuttamat vammat 

- rakennuspalo 

- kolari 

- Kaikki edellä mainitut tapahtumat aiheuttavat vaaraa henkilöille tai omaisuudelle. 

 

 

 

Riskejä voidaan pienentää: 

- varautumalla ensiapu- ja alkusammutusvälinein 

- korostaen koirien kiinnipitovelvoitetta 

- henkilöstön koulutuksella 

- varautumalla nopeaan ensiapuun 

- tiedottamisella 

- huolellisuudella 

- kuuluttamisella 

- varautumalla alueen sulkemiseen 

 

Toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalle: 

 

A. HÄTÄPUHELUN SOITTAMINEN 

1. soita hätäpuhelu itse, jos voit 

2. kerro. mitä on tapahtunut 

3. kerro tarkka osoite ja kunta 

4. vastaa kysymyksiin 

5. toimiannettujen ohjeiden mukaan 

6. lopeta puhelu vasta saatuasi luvan 

7. järjestä tarvittaessa opastus 

 

B. SAIRAUSKOHTAUS/ONNETTOMUUS: 

 

1. TILANNE, mitä on tapahtunut 

2. Estä lisävahingot    

3. Tutki hengittääkö potilas, lyökö sydän 

4. Toimi avaa hengitystiet, aloita ensiapu, tyrehdytä verenvuodot 

5. Opasta ambulanssi ja muut yksiköt kohteelle 

6. Pelasta ihmiset ja eläimet välittömästä vaarasta 
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C. PALO/ MUU TILANNE 

1. Rajoita sulkemalla ovet ja ikkunat 

2. Hälytä  112 

3. Sammuta älä vaaranna itseäsi 

4. Opasta pelastusyksikkö kohteeseen 

5. Ohjaa liikenne ja yleisö 

 

Kiinteistön pelastussuunnitelma: 

Järjestäjän pelastussuunnitelma täydentää tilaisuuden osalta kohteen omaa pelastussuunnitelmaa, jossa 

on tarkemmin esitettynä varautuminen eri tilanteisiin sekä kohteen mahdolliset muut erityispiirteet. 

Katsomotilat eivät ole käytössä. Ainoastaan WC-tilat, osin sosiaalitilat ja yläkerran kahvio 

järjestäjien/henkilökunnan käytössä sekä alueen hiekkakentät ja pysäköintialueet. 

 

Avotulen teko, tupakointi: 

Avotulen teko on kielletty, vain kaasugrilliä käytetään makkaran paistossa ulkona ja nestekaasupulloja 

ei säilytetä sisätiloissa. Vain yksi varapullo saa olla paikalla. 

Tupakointi on kielletty sisätiloissa. 

 

Muuta huomioitavaa/suunniteltavia asioita: 

- matkapuhelimien kuuluvuus alueella on hyvä 

- henkilökunnan ja ensiavun puhelinnumeroluettelo sekä hätänumerot ovat toimitsijoilla ja ovat tämän 

suunnitelman alussa 

- alueella on myös toimiva atk-lähiverkko 

- alueesta ei laadita erikseen karttaa tai piirrosta vaan sijoitetaan opasteita, jotka ohjaavat alueella olevia 

- kehien väliin jätetään vähintään 4 metrin kulkuväylät poistumisteiksi 

- ajoneuvot pysäköidään joko jäähallin edessä oleville kentille tai näyttelyalueen taakse varattuun 

pysäköintialueelle ohjattuna riveihin 

- grillien ja vastaavien läheisyyteen sijoitetaan alkusammutusvälineet 

 

Tiedotus ja kuulutus: 

- Kuulutuslaitteisto kentällä, jolla tiedotetaan mahdollisista vaaratilanteista ja annetaan tarvittavia ohjeita 

- opastusta ja tietoa saa myös toimistosta ja opastajilta 

 

Liikenteen ohjaus 

- näyttelyyn tulijat ohjataan opastein näyttelypaikalle 

- pysäköintialueen lipunmyyntipisteessä ja paikoitusalueella yksilöity opastus 

- pelastusajoneuvot ohjataan kohteeseen 

Pelastussuunnitelma 

- toimitetaan viranomaisille (poliisi) tarvittaessa sekä pelastusviranomaisille samoin tarvittaessa 

- pidetään näkyvillä näyttelyn toimistossa kaikille halukkaille 

- lisätään yhdistyksen kotisivuille Koiranäyttely-sivun yhteyteen ilmoittautumisajan päätyttyä 
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