
Liite 1     Hätäilmoituksen tekeminen 

Soittaminen hätänumeroon 112: 

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT 

Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jolla on paras tieto siitä mitä on tapahtunut. Hänellä on 

tietoja, joita hätäkeskuspäivystäjä tarvitsee, määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. 

Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa. 

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT 

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää 

kulloiseenkin tilanteeseen oikean avun. 

3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA 

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa 

osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.  

4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 

Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. 

Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja 

yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta. 

5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN 

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. 

Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta. 

6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN 

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan 

puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja 

voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta. 

 

Opasta auttajat paikalle tai järjestä opastus muuten. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu. 

Hätäpuhelun aikana tai jälkeen yhteys tapahtuman turvallisuudesta vastaavaan: 

Simo Norema 0505456619 tai Johanna Tilli 0405317747 (Ensiapu) 

Hälytysosoite, lauantai:  Hälytysosoite, sunnuntai:  

Tampsan monttu  Honkalan ampumahiihtostadion 

Kymintie 211   Honkalantie 30 

48700 Kotka   48720 Kotka 

  



Liite 2     Ohje ruoka- ja myyntiteltoille 

 

• Teltan saa pystyttää ainoastaan ennalta sovitut toimijat sekä AINOASTAAN järjestäjän 

puolesta määrättyihin paikkoihin. 

• Voimalinjan turvaetäisyydet huomioitava telttojen sijoittelussa. 

• Teltan pystyttäjä on velvollinen huolehtimaan riittävästä tukemisesta. 

• Teltan jokaisessa kulmassa on oltava vähintään 20 kg paino.  

• Painot tulevat kiinnittää niin, ettei teltta pääse nousemaan ilmaan. 

• Teltta tulee tukea / kiinnittää kulmapainoista myös kattorakenteisiin ja kattokankaaseen 

• Ulkopuolinen palveluntuottaja varaa itse vähintään yhden käsisammuttimen telttaa kohden, 

järjestäjän turvallisuusryhmä on tulipalotilanteessa käytettävissä lisäsammuttimien kanssa 

• Jos telttaan tulee seinät, niin silloin hätäpoistumistiet on pidettävä vapaina! Katoksessa ei 

ole tätä tarvetta, mutta kuitenkin yleinen tilavuus on otettava huomioon 

• Teltan sisääntuloon on varattava riittävästi käsidesiä ja tarvittaessa henkilömäärä teltan 

sisällä on toimijan itse rajoitettava (katso tarkempi Covid-19 virusohjeistus). 

• Loukkaantumisen tai tapaturman tapahtuessa teltassa tai välittömässä läheisyydessä, tee 

tarpeen mukaan hätäilmoitus ja ota yhteys joko järjestyksenvalvojiin, ensiapuun 

(0405317747)  tai turvallisuusvastaavaan ( 0505456619 tai 0503097520) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Liite 3  Seurateltat 

• Avotulenteko kielletty (Koskee myös puulämmitteistä kaminaa ja kertakäyttögrilliä) 

• Voimalinjan alla seuraviirien pystytys ehdottomasti kielletty 

• Telttojen väli 4 metriä! 

• Varmistettava kiinnitys 

• Kulkureitit pidettävä vapaana 

• Telttojen paikat merkitty maahan järjestäjän toimesta 

• Noudatettava järjestäjien antamia ohjeita 

 


