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Tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 
 

Tapahtuman nimi 

Tanssillisen voimistelun Cup -kilpailu 

 

Tapahtuman ajankohta 

27.11.2021 noin klo 12:45-17:30 

 

Tapahtumapaikka 

Mäntsälän monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä 

  

Tapahtuman järjestäjä 

Mäntsälän Voimistelijat ry 

y-tunnus 1077650-7 

Vuotavantie 3, 04600 Mäntsälä 

Puh. 040 513 7892 

mantsalan.voimistelijat@msoynet.com 

www.mantsalanvoimistelijat.fi 

 

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö 

Eerika Laalo-Häikiö, toiminnanjohtaja, puh. 040 513 7892 

mantsalan.voimistelijat@msoynet.com 

 

Tapahtuman turvallisuusvastaava 

Kaisa Koli, MäV-varapuheenjohtaja, puh. 050 966 5283 

kaisakoli@gmail.com 

 

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö 

Turvallisuudesta vastaavan varahenkilö Minna Vartia, puh. 040 539 1328 

Tapahtuman ensiavusta vastaa Tiina Kynäslahti, puh. 040 5844 271 

 

Järjestyksenvalvojat 

Pirkko Vohlonen, kortin numero TU/2015/13331 ja Panu Tammisto TU/2020/4244 

 

Kohderyhmä/asiakaskunta 

Kilpailu on valtakunnallinen tanssillisen voimistelun kilpailu, jossa kilpailijat ovat noin 8-65 vuotiaita tyttöjä ja naisia 

ympäri Suomea eri voimisteluseuroista. Joukkueita osallistuu 47 ja yhteensä 470 voimistelijaa. Nuorimmilla esiintyjillä 

on oma huoltaja koko ajan läsnä.  

 

Yleisö muodostuu esiintyjien vanhemmista, sukulaisista ja ystävistä. 

 

Tapahtuman kuvaus 
Mäntsälän Voimistelijat ry järjestää Suomen Voimisteluliiton luvalla valtakunnallisen tanssillisen voimistelun kilpailun 

27.11.2021 Mäntsälän monitoimitalolla alkaen klo 13:00 ja jatkuen noin klo 17:00 saakka. Kilpailijat ovat noin 8-65 

vuotiaita tyttöjä ja naisia eri voimisteluseuroista. Kilpasarjoja on yhteensä kuusi. 

 

Tapahtumassa on kahvio, jossa on myynnissä kahvia, virvokkeita sekä suolaista ja makeaa syötävää. Alkoholijuomia ja 

tupakkaa ei ole myynnissä tai tarjolla. 
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Arvio henkilömäärästä 

Kilpailussa on 47 joukkuetta ja 470 voimistelijaa. Katsojia kilpailussa on keskimäärin 100. 

Tapahtumassa eri tehtävissä toimii noin 50 vapaaehtoista talkoolaista. 

 

Tapahtumapaikka ja rakennukset 

Tapahtumapaikkana toimii Mäntsälän Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä. 

Monitoimitalo on Mäntsälän kunnan omistama kiinteistö, jonka turvallisuuspäällikkönä on kunnan liikuntasihteeri. 

Tapahtumapaikalla on läsnä monitoimitalon huoltomies ja/tai vahtimestari koko tapahtuman ajan. Monitoimitalon 

kiinteistön pelastussuunnitelma jaetaan tapahtuman järjestyksenvalvojille yhdessä kiinteistön pohjakarttojen kanssa. 

Järjestyksenvalvojat tarkistavat alkusammutusvälineet ja poistumistiet ennen tapahtuman alkua. Tarvittaessa puutteista 

ilmoitetaan välittömästi monitoimitalon huoltomiehelle/vahtimestarille.  

 

Voimistelijoiden lämmittelysalina toimii Myllymäen koulun liikuntasali, Vanha Porvoontie 21, klo 9:00-15:00. Koululla on 

läsnä koko ajan kaksi vapaaehtoista, jotka vastaavat siitä, että tilassa on riittävästi ensiaputarvikkeita ja siitä, ettei tilaan 

pääse ulkopuolisia. 

 

Tapahtumassa noudatetaan turvallisuusasioissa monitoimitalon ohjeita ja pelastussuunnitelmaa esimerkiksi 

huolehtimalla riittävästä tilasta rakennuksen ympärillä hälytysajoneuvojen paikalle pääsyn turvaamiseksi. 

 

Parkkipaikat ja ajo-ohjeet 

Kilpailijoiden, tuomareiden ja talkoolaiosten parkkipaikkoina on käytettävissä monitoimitalon edessä ja takana oleva 

parkkipaikka ja urheilukentän parkkipaikka. Parkkipaikat on opastettu kyltein. Turvallisuusvastaava huomioi, että 

monitoimitalon ympäristössä ylä- ja alapihalla on riittävästi tilaa hälytysajoneuvoille. Tapahtumassa on liikenteenohjaus 

klo 7:45-11:00. 

 

Kilpailijoiden käyttämille busseille on varattu parkkipaikka Mäntsälän jäähallin parkkipaikalta. Yleisö on ohjattu 

pysäköimään Mäntsälän seurojentalon tai kirkonmäen parkkipaikoille. 

 

Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu 

Mäntsälän Voimistelijat on järjestänyt vastaavia voimistelutapahtumia jo usean vuoden ajan. Tapahtumissa ei ole ollut 

merkittäviä vaaratilanteita eikä juurikaan ongelmia järjestyksenvalvonnan osalta.  

 

Yhteisesti tunnistettuja mahdollisia riskitekijöitä tapahtumassa voivat olla:   

- tapahtuman ulkopuolisten henkilöiden asiaton käyttäytyminen tapahtumapaikalla, mahdollinen näpistely tai ilkivalta 

- ulkopuolisten henkilöiden häiriökäyttäytyminen sisääntulon ja lipunmyynnin yhteydessä  

- miespuolisten asiaton ja tarpeeton kulkeutuminen voimistelijoiden pukuhuonetiloihin 

- yleisön omavaltainen autojen pysäköinti  

- voimistelijoiden loukkaantuminen harjoitusten ja/tai esiintymisten aikana 

- sairaskohtaus yleisön tai osallistujien joukossa 

- monitoimitalon katsomon rikkoutuminen 

- sähkölaitteiden rikkoutuminen  

- tulipalo monitoimitalolla 
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Riskien hallinnassa ja turvallisuuden suunnittelussa noudatetaan seuraavia 

periaatteita/ohjeita: 

- Viestinnästä vastaa Mäntsälän Voimistelijoiden toiminnanjohtaja 

- Keskeisillä toimipisteillä on nimetyt vastuuhenkilöt (järjestyksenvalvojat, ensiapu, lipunmyynti, 

kahvio, ovivahdit) 

- Tapahtumapaikka valmistellaan ennen tapahtuman alkua perjantai-iltana 26.11. sekä 

lauantaina ennen tapahtuman alkua klo 7:30 alkaen 

- Vapaaehtoisille toimitetaan tieto turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta 

- Järjestyksenvalvojat: 

o tapahtumaan nimetyt järjestyksenvalvojat ovat suorittaneet järjestyksenvalvojakurssin ja heillä on kaikilla 

voimassa olevat järjestyksenvalvojakortit 

o käyttävät tunnisteena virallista järjestyksenvalvojan keltaista tunnistemerkkiä 

o tarkistavat ennen tapahtuman alkua alkusammutusvälineet ja varmistavat poistumistiet 

o ovat toimineet vastaavassa tehtävässä jo useita kertoja monitoimitalolla järjestetyissä voimistelutapahtumissa, 

joten tapahtuma ja tila ovat heille jo entuudestaan tuttuja 

o järjestyksenvalvojia on paikalla aina vähintään kaksi kerrallaan (klo 11:00-16:00) siten, että toinen heistä on 

sijoittunut monitoimitalon sisäänkäynnin ja lipunmyynnin välittömään läheisyyteen katsomon A-ovelle ja toinen 

järjestyksenvalvoja liikkuu monitoimitalon alakerrassa sekä kahviotilassa yläkerrassa 

- Turvallisuusvastaava on paikalla klo 8:00 alkaen kunnes tapahtuma on ohi 

- Ovivahtien tehtävänä on seurata, että saliin tai pukuhuoneisiin ei eksy ulkopuolisia henkilöitä 

- Ensiapu: 

o sijaitsee monitoimitalon alakerrassa, jonne on selkeä opastus yläkerran tiloista 

o on voimistelijoiden, talkoolaisten ja yleisön käytettävissä 

o pisteessä työskentelee koko tapahtuman ajan terveydenhoitoalan ammattilainen 

o tarvittaessa ambulanssi ohjataan monitoimitalon takapihalle tai monitoimitalon etupihan kautta yläkertaan 

- Vapaaehtoiset on vakuutettu Pohjolan Tuplaturva -vakuutuksella 

- Kilpailijoilla tulee olla kilpailulisenssin lisäksi voimasa oleva vakuutus 

- Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä tehdään poliisilaitoksella sääntöjen ja määräysten mukaisesti 

- Tieto tapahtumasta toimitetaan terveyskeskukseen, pelastuslaitokselle, Mäntsälän kuntaan ja Keski-Uudenmaan 

Ympäristökeskukseen 

- Tapahtuman yhteydessä kahviossa noudatetaan elintarvikealan ohjesääntöjä 

- Tapahtumassa sisätiloissa ei käytetä pyrotekniikkaa, avotulta tai kynttilöitä 

- Kuumenevien hiusmuotoilulaitteiden käyttöön ohjeistetaan valvotut tilat 

 

Toimintaohjeet mahdollisissa onnettomuustilanteissa 

Asianosaisille viranomaisille ilmoitetaan välittömästi, mikäli jotakin tapahtuu tai jos mahdollinen aiemmin kuvattu riski 

on havaittu kasvavan merkittävästi. Hälytys suoritetaan hälytysnumeroon 112. Monitoimitalon sisäinen hälytys 

suoritetaan keskusradion kautta huoltomiehen/vahtimestarin toimesta tai tarvittaessa tapahtuman kuuluttajan 

toimesta. 

 

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikat ovat monitoimitalon pelastussuunnitelman mukaiset kokoontumispaikat. 

Evakuointitilanteissa järjestyksenvalvojat tarkastavat, että kaikki näytöksessä käytössä olevat tilat ovat tyhjiä. Jälkihoito 

liittyen mahdolliseen onnettomuuteen tai riskin merkittävän kasvuun huolehditaan yhteistyössä viranomaisten kanssa. 

 

Ravinto- ja hygieniaohjeistus 
Tapahtuman yhteydessä järjestettävästä kahviosta tehdään ilmoitus Keski-Uudenmaan Ympäristökeskukseeen. 

Lounastarjoilu voimistelijoille järjestetään ostopalveluna Keudan opiskelijaravintolasta, Lukkarinpolku 2, Mäntsälä.  
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Seurantajärjestelmä ja kirjanpito 
Tapahtuman jälkeen kerätään järjestyksenvalvojien, vapaaehtoisten, voimistelijoiden ja 
yleisön palautteet ja mahdolliset havainnot. Näistä kootaan kirjallinen muistio, joka 
huomioidaan seuraavan tapahtuman järjestämisen yhteydessä. 
                                                                                                                                   

Turvallisuussuunnitelman on laatinut tapahtuman Mäntsälän Voimistelijoiden 

toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö 24.10.2021 ja se on käsitelty seuran hallituksen ja 

Tapahtumatiimin kokouksessa 27.10.2021. 

 

 

 

Eerika Laalo-Häikiö 

puh. 040 513 7892 

mantsalan.voimistelijat@msoynet.com 
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