TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Tapahtuma: Kansalliset hiihtokilpailut LahdenXLV Talvikisat
Aika: La 12.03.2022 klo 10-14.
Tapahtuman paikka: Lahden Urheilukskus. Ladut ns. kisaladut Teivaan, Karpalon, hyppyrimäkien
ja Intiaanikukkulan ympäristössä sekä mahdollisesti Vesisäiliön ympäristössä kulkeva
ensilumenlatu. Varapaikka Heinsuon urheilukeskus, Hollola
Tapahtuman järjestäjä: Lahden Kaleva ja Lahden Taimi
Yhteystiedot: Lahden Kaleva ry, Urheilukeskus, Salapausselänkatu 8, 15110 LAHTI
Y-Tunnus: 0233868-9
Väen määrä: 150-250 hiihtäjää
Kilpailun johtaja ( turvallisuudesta vastaava): Risto Junnonen 045 651 8362
Kilpailun varajohtaja: Hannu Hellsten 0505446267
Hiihtojaoston puheenjohtaja: Risto Junnonen
Kohderyhmä: hiihtäjät sarjat 8-65 v
Etukäteisohjeet kilpailuväelle: netti www.lahdenkaleva.fi
Kilpailujen ensiapuhenkilö: Tarja Andelin, Juha Hulkkonen (ratamestari). Lisäksi pysäköinnin
ohjaajat.
Todennäköisemmät riskit: kilpailutilanteen katumiset (lähinnä murtumat ja venähdykset ja ruhjeet)
ja liukastumiset piha-alueella. Yleisesti ottaen riskit vähäiset. Olemme järjestäneet yli 40 vuotta
kisoja sekä itse kansallisia hiihtoja lähes saman verran kilpailijana kiertäneenä tietääkseni kaikki
kilpailijat ovat tulleet maaliin omin voimin. Lisäksi urheilijat ovat terveitä ihmisiä
Varautuminen: ladut kulkevat hyvin lähellä Stadionia, joten pystymme kuljettamaan
loukkaantuneen ahkiolla Stadionille tai lähellä kulkevien teiden varsille. Kaupungin
liikuntatoimistolla on myös käytettävissä mönkijä peräkärryineen. Jos hiihtäjä on pahasti
loukkaantunut (tajuton tai vamma estää liikuttelun) turvaudumme ambulanssiin ja pelastuslaitoksen
kuljetusapuun. Varapaikalla Heinsuolla on käytössä moottorikelkka.
Onnettomuustilanteiden toimintaohjeet: Ensisijaisesti otettava yhteyttä kilpailun johtajaan
(Junnonen 045 651 8362) tai ratamestariin Juha Hulkkonen (0400673674), joka arvioi tilanteen ja
toimenpiteet yhdessä kilpailujen johtajan kanssa. Avuksi tulevat pysäköinnin ohjaajat.
Ensiapu: Ensiapupakkaus ja Urheilukeskuksen ensiaputarvikkeet ja defibrillaatori, joka sijaitsee
pääsisäänkäynnin 2 rapun seinässä.

Lähin terveyskeskus/sairaala: PHKs:n Akuutti, Keskussairaalankatu 7, puh. 03 819 2385. Matka n.
3 km. Kuljetus järjestäjät, huoltajat tai pahimmassa tapauksessa ambulanssi.
Hätätilanne ohje: kuulutus ja kysely onko paikalla mahdollisesti lääkäriä tai sairaanhoitajaa.
Paloturvallisuus: huoltotilat rakennettu ohjeitten mukaan. Urheilukeskuksen
turvallisuussuunnitelma.
Pysäköintialueena käytetään Urheilukeskuksen parkkialuetta ja kevyenliikenteen väylien reunoja
sekä mahdillisesti Karpalon kenttää. Jos kisat joudutaan hiihtämään ns. ensilumenladulla, niin
pysäköinti on Vanhalla Raviradalla . Hälyytysajoneuvoja varten väylät pidetään auki. Pysäköintiä
ohjaa 3-4 henkilöä. Heinsuolla pysäköinti järjestetään kentälle ja tarvittaessa Vähä-Tiilijärven
parkkialueelle.

Vakuutukset: Hiihtoliiton vakuutukset: kilpailijalisenssi ja vakuutus järjestäjille.
Löytötavarat: Kalevan toimisto 040 415 4499.
Koronan aiheuttamat toimenpiteet:
Maskisuositus kaikille toimitsijoille erityisesti kansliaan, lähetykseen ja maaliin. Edelle mainituille
myös käsineet. Käsidesit kansliaan ja maaliin. Pesutiloihin enintään 6 kerrallaan. Lähialueiden
hiihtäjille kehotus käydä mielellään suihkussa kotona. Palkintosijoille yltäneet hiihtäjät hakevat
palkinnon 20 min sarjan päättymisen jälkeen (ilman kättelyä). Kansliaan jonotuskuja turvavälein.
Jos kisat pidetään ensilumenladulla, niin numerot jaetaan ulkona asuntovaunusta. Varapaikalla
Heinsuolla numeroiden jako ja palkintojen jako tapahtuu ulkona.

