Turvallisuus ja pelastussuunnitelma

Järjestäjät:
Joutsenon Kullervo ja SkVuoksi
Tilaisuus:
Valtakunnallinen nuorten suunnistajien Leimaus-Leiri, joka tarkoitettu 8-18 vuotiaille.
Lisätietoa leiristä, kuten ohjelmasta ja aikatauluista, löytyvät nettisivuilta,
www.leimaus2019.fi.
Tapahtumapaikka:
Imatran Kylpylä, purjekuja 2, lähimaasto. Vieressä oleva Lammassaari. Imatran
pesäpallostadion sekä maastot Joutsenon Katralammella ja Jänhiälässä.
Tapahtuma-aika:
3.-6.6.2019. ( ma-to)
Turvallisuus ja pelastussuunnitelman laatija
Raimo Väisänen, 0400-920050.
Leimausleirin kuvaus.
Valtakunnallinen leimausleiri, joka on tarkoitettu 8-18 vuotiaille suunnistuslajin
harrastajille. Leirille tulee osallistumaan valtakunnan eri seuroista noin 1700 nuorta
suunnistajaa. Leimaus-leirillä on oma ohjelma jokaiselle päivälle. Leirille osallistujat
suunnistajat jaetaan eri väriryhmiin, joita 17 kpl. Jokaisella väriryhmällä on omat
harjoitukset. Jokaisella väriryhmällä on vastuuhenkilöt. Sekä jokaista 5 nuorta kohden
on omasta seurasta joku huoltaja vastaamassa nuoresta.
Harjoituspaikat sijaitsevat Imatran kylpylän lähimaastossa, Niskalammen-alueella,
Lammassaaressa, jonne leiriläiset siirtyvät kävellen. Lisäksi harjoituksia on Holiday
Clubin ja Saimaa Gardenin pihapiirissä, Joutsenon Katralammella ja Jähiälässä.
Kyseisiin harjoituspaikkoihin on linja-autokuljetus.
Majoitus on järjestetty Imatran Kylpylään, Hostel Ukonlinna, Hotelli Rento, Saimaa Life
ja Kesähotelli Imatra. Mikäli majoitus on yli 5 km päässä leirikeskuksesta, Imatran
Kylpylästä, järjestetään linja-autokuljetus ruokailuihin ja harjoituksiin.
Turvallisuusorganisaatio.
Turvallisuudesta vastaa Raimo Väisänen, 0400-920050.
Leirikeskuksessa ei ole järjestyksen valvojia. Leiriorganisaatio vastaa järjestyksen
pidosta isännän vastuulla ja leirin johtajan ohjeiden mukaisesti. Eri majoituspaikossa

leiriläisten mukana olevat huoltajat vastaavat leiriläisten käyttäytymisestä. Lisäksi eri
majoituspaikoissa on oma henkilöstö, joka valvoo ohessa leiriläisiä.
Liikenteen ohjausta ei tarvitse. Majoituspaikoissa on pysäköinti alueet, jonne leiriläiset,
huoltajat, pysäköivät ajoneuvonsa opasteiden ja ilmoittautumisen yhteydessä
annettujen ohjeiden mukaisesti.
Jokaisessa majoituspaikassa on oma majoitukseen liittyvät pelastussuunnitelma, josta
huolehtivat majoitusliikkeiden henkilökunta, tarvittaessa.
Kyseessä on leiri, joka sisältää erilaisia maastoharjoituksia. Yleisöä ei ole paikalla.
Alkoholin ja päihteiden nauttiminen on kielletty. Leiriläisten omat huoltajat vastaavat
myös kyseisestä asiasta.
Toiminta onnettomuus,-vaara- ja vahinkotilanteissa.
Leirikeskuksessa, Imatran Kylpylässä, on ensiapupiste seuraavasti. Erillinen huone on
varattu, joka merkitään punaisella ristillä ja tekstillä ENSIAPU. EA-ryhmän puh no 050
4349915.
ma 3.6 klo 13-21, 2 henkilöä.
ti 4.6 klo 07-21, 2 henkilö.
ke 5.6 klo 07-21, 2 henkilö
to 6.6 klo 7-13, 2 henkilöä.
Lisäksi 4-5.6 Joutsenon Katralammella ja Jähiälässä on mukana maastoharjoituksissa 2
henkilöä klo 09-17 välisen ajan. Harjoitus-alueet ovat lähekkäin, tarvittaessa siirtyvät
paikasta toiseen.
Ensiapupisteessä toimivat henkilöt ovat saaneet ensivastekoulutuksen. Toimintaa
johtaa Tero Forsman, 0407007632.
Maastoharjoituksissa on harjoituksen vetäjä. Mikäli todetaan eksymistapaus,
harjoituksen vetäjä aloittaa nimetyllä henkilöstöllä maastoetsinnät kyseiseltä
harjoitusalueelta. Tarvittaessa hälytetään poliisi johtamaan etsintöjä.
Vakavammissa tapaturmissa hälytetään ensivaste soittamalla 112. Harjoituspaikat
ovat lähietäisyydellä leirikeskuksesta, ajo-aika ensivasteella max 15 min.
Ensivasteen, palokunnan ja poliisin hälyttäminen, 112.
Kerro hätäpuhelussa rauhallisesti ja selkeästi.
1. oma nimi
2. osoite, jossa onnettomuus on tapahtunut:
 Imatran Kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra
 Hostel Ukonlinna, Leiritie 8, 55420 Imatra
 Hotelli Rento, Kohonkankaantie 98, 55420 Imatra
 Saimaa Life, Kohonkankaantie 95, 55420 Imatra
 Kesähotelli Imatra, Pappilanpolku 1, 55120 Imatra

3.
4.
5.
6.

mitä on tapahtunut
kuinka monta potilasta, mitä vammoja
älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut luvan
puhelusi jälkeen pidä puhelimesi vapaana mahdollisia lisäohjeita varten.

Muut tärkeät numerot
Myrkytyskeskus (24h)
Lääkäripäivystys

09 471 977
Etelä-Karjalan päivystysapu (24h)
puh. 116 117

Imatran Honkaharjun kiirevastaanotto, Honkaharju 4, 55800 Imatra
Avoinna ma – pe klo 16 – 21
puh. 116 117
Keskussairaalan päivystys, Kahilanniementie 2, Lappeenranta
puh. 116 117
Apteekit
Tainionkosken apteekki
puh. 05 4321272
Karhumäenkatu 1, 55120 Imatra (Prisma)
Imatrankosken apteekki
Helsingintie 9, 55100 Imatra

puh. 05 5411770

Imatran Kylpylässä on tilapäisesti lattiamajoitus seuraavissa kokoustiloissa.
Imatra, Koski, Jääski 1 ja Jääski 2, jotka sijaitsevat pääaulasta oikealle johtavalla
käytävällä.
Sekä isoimmissa liikuntasaleissa, Promedarisali, ryhmäliikuntasali, rentoutumishuone,
terapiatila sekä ergo-huone. Tilat sijaitsevat yläkerrassa, keskikerroksessa ja
alakerrassa. Jokaisen seuraohjaajan tulee varmistaa poistumisreitti heti saapumisen
jälkeen tai maanantaina 3.6 illan aikana yhdessä turvallisuusvastaavan kanssa.
Poistumisreiteistä erillinen piirros.
Kylpylän pihalle tulee telttamajoitusalue. Aluetta ei sähköistetä.
Järjestävän organisaation henkilöstö perehtyy pelastussuunnitelmaan. Eri
vastuualueiden henkilöille lähetetään sähköisesti pelastussuunnitelma, jonka he
jakavat omalle ryhmälleen.
Jokaisen seuraohjaajan pitää lukea pelastussuunnitelma, joka on luettavissa
seuraohjaajien taukotilassa. Pelastussuunnitelma on myös luettavissa Leimausleirin
kotisivuilla.
Lisäksi turvallisuuteen vaikuttaviin asioista voi ottaa yhteyttä leiritoimistoon, puh 045
209 5553, joka päivä klo 22.00 asti tarvittaessa. Kuitenkin ensisijaisesti
turvallisuusvastaavalle, Väisäselle, puh 0400-920050.
Imatralla 23.05.2019/Raimo Väisänen

