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Kilpailun turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 2021 
 
Tapahtuman nimi 

Tanssillisen voimistelun Cup 2-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/2020/7759 ja Panu Tammisto TU/2020/4244 

 
Arvio henkilömäärästä:  

Kilpailussa on mukana 47 joukkuetta, noin 470 kilpailijaa. Katsojia kilpailussa on noin 100. Tapahtuman aikana on noin 

50 talkoolaista. 

 

Tapahtumapaikka 

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

- Monitoimitalon kiinteistön pelastussuunnitelma on jaettu tapahtuman järjestyksenvalvojille yhdessä kiinteistön 

pohjakarttojen kanssa. Järjestyksenvalvojat tarkistavat alkusammutusvälineet ja tapahtuma-alueen poistumistiet 

ennen tapahtuman alkua.  

- Tapahtumassa noudatetaan turvallisuusasioissa Monitoimitalon ohjeita ja pelastussuunnitelmaa. 
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- Turvallisuusvastaava huomioi, että Monitoimitalon ympäristössä ylä- ja alapihalla on 

riittävästi tilaa hälytysajoneuvoille. 

 

Toimintaohjeet mahdollisissa onnettomuustilanteissa 

- Ilmoitetaan asianosaisille viranomaisille välittömästi, jos jotakin tapahtuu tai jos 

tapahtuman arvioidut riskit 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 yleisten 

viranomaisten kanssa. 

 

 

Monitoimitalolla toimiminen 
 
- Kisakansliassa on luettavissa turvallisuusohje 

- Talkoolaisille lähetetään tämä ohje ennen tapahtumaa luettavaksi 

- Tapahtuman ensiapupiste on kilpailualueen vieressä. Tila on erikseen merkitty. 

- Kuuluttajat lukevat heti tapahtuman aluksi turvallisuusohjeen 

KUULUTUSOHJE 

- Tilanteessa, jos joudutaan poistumaan kiinteistöstä ulkotiloihin, ovat poistumistiet seuraavat: 

- katsomosta poistutaan kyseisen katsomon sisäänkäynnistä sekä edelleen monitoimitalon pääovesta 

- aulasta voi poistua kahvion päädyssä olevasta ulko-ovesta, mutta tällöin tulee huomioida kapeat kierreportaat TAI 

monitoimitalon pääovista 

- alhaalta pukuhuoneista ja vihreästä salista poistutaan pukuhuonekäytävien päässä olevista ulko-ovista 

- Monitoimitalon ulkokokoontumispaikka on Urheilutien toisella puolella oleva seurakuntakeskuksen parkkipaikka 

sekä viereinen nurmikenttä.  

Vastuuhenkilöt eri alueilla: 
- Turvallisuusvastaava: Kaisa Koli, puh. 050 966 5283, varavastaava Minna Vartia, puh. 040 5391328 

- Kahvio: Minna Vartia, puh. 040 5391328 

- Kisakanslia ja lipunmyynti: Katarina Hakkarainen, puh. 050 5512345 

- Tulospalvelu: Elisa Kaasinen, puh. 040 552 0647 

- Ovivahtivastaava: Kaisa Koli, puh. 050 966 5283 

- Kilpailujenjohtaja: Kaisa Koli, puh. 050 966 5283 

- Ensiapu: Tiina Kynäslahti, puh. 040 5844 271 

 
Hätätilanteessa: 
- Kuulutuksen hätätilanteessa hoitaa vahtimestari tai järjestyksenvalvoja keskusradion kautta. → kokeillaan aamulla 

ennen kilpailujen alkua / Kaisa Koli vastaa 

- Ovivahtivastaava ohjeistaa ovivahteja avaamaan katsomoiden pariovet sekä vihreän salin ovivahteja varmistamaan 

tilan tyhjenemisen. → Kaisa Koli 

- Tapahtuman eri pisteiden vastuuhenkilöt varmistavat oman alueensa sekä vahtimestari, toiminnanjohtaja ja 

järjestyksenvalvojat varmistavat yleiset tilat ja pukuhuoneet. 

http://www.mantsalanvoimistelijat.fi/

