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Palveluntarjoaja: Varkauden Urheiluratsastajat ry 

Palvelut: Seura- ja aluetason este- ja kouluratsastuskilpailuja, sekä aloitteleville ratsastajille 

kilpailuharjoitusluokkia 

Paikka: Ratsastuskilpailut järjestetään yhteistyössä Varkauden Ratsastuskeskuksen kanssa ja heidän tiloissa. 

Osoite Jäppiläntie 743, Varkaus. 

Yhteystiedot:  

Varkauden Urheiluratsastajat ry, Katja Niiranen (pj), p. 0407387700, katja.niiranen@hotmail.com.  

Varkauden Ratsastuskeskus, Satu Haukka (yrittäjä ja seuran hallituksen turvallisuus- ja kilpailuvastaava),         

p. 040 5364 689, satu@varkaudenratsastuskeskus.eu  

Laatijat: Katja Niiranen, Satu Haukka ja Jutta Ruhanen 

Päivitetty: 15.5.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

1. TURVALLISUUSASIOISTA VASTAAVAT: Kuka tai ketkä vastaavat palvelun turvallisuudesta? 

Seuran hallitus nimeää keskuudestaan kilpailu- ja turvallisuusasioista vastaavan henkilön, joka yhteistyössä 

muun hallituksen kanssa vastaa kilpailuiden turvallisuudesta. Hänen poissaollessaan turvallisuudesta vastaa 

hallituksen keskuudesta nimetty varahenkilö, joka katsotaan tilannekohtaisesti. Hallituskaudella 2022-2023 

kilpailu- ja turvallisuusvastaava on Satu Haukka.  

Kilpailuihin tehdään toimihenkilölistat, jonka mukaan nimetyt henkilöt hoitavat osaltaan käytännön 

turvallisuusasioita sekä ilmoittavat onnettomuus- ja läheltä piti-tilanteista turvallisuusvastaavalle. 

Toimihenkilöt kisoissa ovat pääsääntöisesti hallituksen jäsenten lisäksi ratsastusseuran jäsenistä koostuvaa 

talkooporukkaa. Nimettyjä, erityisesti turvallisuusnäkökulmasta olevia tehtäviä ovat mm. 

- ovi- ja ulkoverryttelyalueen valvoja 

- verryttelyalueen valvoja (silloin kun verryttely tapahtuu eri paikassa kuin kilpailusuoritus, esim. 

maneesissa) 

- stewardi (aluekisoissa) 

- lähetti (koulukisoissa) 

- ratahenkilökunta (estekisoissa) 

- pysäköintialueen opastaja 

Kilpailuiden toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset on avattu tarkemmin liitteessä 1. (Kilpailuiden 

toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset) 

 

2. VAAROJEN TUNNISTAMINEN: Mitkä ovat juuri tälle kyseiselle palvelulle ominaiset vaaratilanteet ja riskit, 

joita asiakas voi palvelussa kohdata? 

Ratsastuskilpailuissa ominaisia vaaratilanteita ovat ratsastussuorituksen, verryttelyn sekä hevosen käsittelyn 

aikana tapahtuvat tilanteet.  

Vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ratsastajia ja paikallaolijoita ohjeistetaan toimimaan turvallisesti ja ottamaan 

huomioon mm. seuraavia asioita.  

Ratsastaessa seuran järjestämissä tapahtumissa tulee käyttää turvakypärää ja kannallisia ratsastukseen 

soveltuvia kenkiä. Turvaliivin käyttö on suositeltavaa, eikä ratsastaessa saa käyttää kahisevia tai lepattavia 

vaatteita. Hevosten läheisyydessä kaikkien tulee toimia rauhallisesti ja hevosen hyvinvointia ajatellen. 

Tupakointia tapahtumissa vältetään ja tupakointipaikka sijaitsee kauempana yleisö- ja hevosalueista. 

Päihtyneet eivät saa käsitellä hevosia eivätkä aiheuttaa vaaraa muutoin. Tapahtumissa kevyet katokset ja 

teltat kiinnitetään hyvin, jotta ne eivät lähde mahdollisen tuulen mukana lentoon. Säätä tulee seurata ja sen 

muuttuessa vaaraa aiheuttavaksi (ukkonen, kova tuuli) tulee toimia turvallisuutta ajatellen. Kilpailut tai muu 

toiminta voidaan keskeyttää sään niin vaatiessa. Keskeytyksestä kuulutetaan ja kuulutuksella opastetaan mitä 

seuraavaksi tapahtuu. Hevoset, ratsastajat ja yleisö ohjataan turvallisiin paikkoihin (talliin, maneesiin, tukeviin 

hevoskoppeihin ja autoihin, jotka eivät ole pysäköity isojen puiden alle, aukealla paikalla oja on paras 

vaihtoehto). 

Vaaratilanteet ja niiden hoito on kuvattu tarkemmin liitteessä 2.  

 



 

   

 

3. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI: Miten edellä kuvatut vaaratilanteet on tähän asti 

torjuttu tai poistettu? Mitkä ovat toimintaohjeet onnettomuuden tai läheltä piti -tilanteen varalta? Mitä 

toimenpiteitä on vielä tarpeen tehdä turvallisuuden parantamiseksi? 

Kilpailuihin tehdään kilpailijatiedote, jossa ohjeistetaan ratsastajia ja yleisöä toimintatavoista kilpailupaikalla. 

Kilpailupaikalla on myös kyltein ohjeistettu mm. kulkusuuntia. Yleisön tulee pysyttäytyä poissa kilpailu- ja 

verryttelyalueelta oman turvallisuutensa sekä vaaratilanteiden ehkäisemisen vuoksi ja heille on varattu 

katsomoalue sekä maneesissa, että ulkokentällä. Yleisön tulee pukeutua asianmukaisesti, toimia tallin 

järjestyssääntöjä noudattaen ja liikkua tallialueella rauhallisesti. Kilpailupaikalla on vähintään yksi 

ensiaputaitoinen henkilö. Verryttely tapahtuu joko maneesissa tai kentällä verryttelyvalvojan ohjeiden 

mukaisesti.  

Kilpailijoiden tulee toimia tallissa ja hevosten kanssa kaikissa tilanteissa tallin järjestyssääntöjä sekä kilpailun 

toimi- ja vastuuhenkilöiden ohjeita noudattaen.  

Toimihenkilöiden tulee tutustua kilpailukutsuun, kilpailijatiedotteeseen ja muihin annettuihin ohjeisiin sekä 

noudattaa niitä. Heidän tulee varustautua asianmukaisesti ja käyttäytä ratsastuskoulun turvallisuusasiakirjaa, 

järjestyssääntöjä sekä yleistä hyvää tapaa noudattaen. Toimihenkilöiden tulee itse huolehtia siitä, että 

toimihenkilötehtävään on annettu riittävä ohjeistus. 

Läheltä piti-tilanteet käydään lävitse ja niiden pohjalta tehtyihin havantoihin kiinnitetään huomiota ja tehdään 

tarvittavat parannukset. Mahdolliset onnettomuustilanteet kirjataan ja raportoidaan turvallisuusvastaavan 

toimesta viranomaisten ohjeiden mukaisesti. 

Yleiseen turvallisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja toimintaa kehitetään havaintojen pohjalta. 

Toimintaohjeita mahdollisten onnettomuustilanteiden hoitamiseksi on kuvattu myös liitteessä 2. 

 

4. PALVELUUN LIITTYVÄT PÄIVITTÄISET MUUTOSTEKIJÄT: Miten palvelussa seurataan päivittäistä 

turvallisuustilannetta ja palveluympäristön muutoksia?  

Kilpailujen yleiseen turvallisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja toimintaa kehitetään havaintojen 

pohjalta.  

 

5. HENKILÖSTÖN AMMATILLINEN- JA TURVALLISUUSOSAAMINEN: Millaisia koulutus- tai 

pätevyysvaatimuksia henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille on asetettu?  

Toimihenkilöt osallistuvat tarvittaviin koulutuksiin tarpeen mukaan. Uudet toimihenkilöt perehdytetään 

tehtäviin kokeneempien toimihenkilöiden toimesta. Tuomariston puheenjohtaja, tuomarit ja ratamestarit on 

koulutettu SRL:n lisenssikoulutuksin. Kaikki toimihenkilöt ovat myös itse vastuussa tähän turvallisuusasiakirjaan 

sekä ratsastuskoulun omaan turvallisuusasiakirjaan perehtymisestä. Mikäli kilpailuissa on 

yhteistyökumppaneita, heidän ohjeistetaan myös perehtymään ko. asiakirjoihin.  

 

 



 

   

 

6. PALVELUYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS: Miten varmistetaan, että palvelussa käytettävät tilat, varusteet, 

välineet ja laitteet ovat jatkuvasti turvallisessa kunnossa? 

Kilpailut järjestetään yhteistyössä ja Varkauden Ratsastuskeskuksen tiloissa ja alueella. Varkauden 

Ratsastuskeskuksella on oma turvallisuusasiakirja. 

Kilpailuissa tarvittavat välineet (kouluaidat, estetolpat, estepuomit jne.) tarkastatetaan säännöllisin väliajoin ja 

rikkoutuneiden ja/tai käyttökelvottomien tilalle hommataan uudet. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n sääntöjen 

mukaisia välineitä.  

Varkauden Urheiluratsastajat ry on SRL:n jäsenseura Varkauden Ratsastuskeskus SRL:n jäsentalli. Suomen 

Ratsastajainliiton jäsenseurojen ja -tallien vapaaehtoistyöntekijät (talkoolaiset) on vakuutettu erillisellä Pohjola 

Tulpaturva – vakuutuksella, joka sisältää tapaturmavakuutuksen lisäksi toiminnan vastuuvakuutuksen. 

Kilpailijoilta vaaditaan asianmukaista vakuutusta eli käytännössä jonkin ratsastusseuran jäsenyyttä tai Green 

Gard-vakuutusta.  

 

7. ASIAKKAILLE ANNETTAVAT TIEDOT, OPASTUS JA ASIAKKAIDEN VALVONTA: Miten asiakkaat 

perehdytetään palveluun niin, että he voivat suoriutua siitä turvallisesti? 

Kilpailijatiedotteessa kerrotaan käytännön toimintaohjeita (verryttely, käsihevoset jne.), jotta kilpailut saadaan 

toteutettua mahdollisimman turvallisesti. Myös kilpailukutsussa on kerrottu missä kilpailusuoritus ja verryttely 

tapahtuu. Kilpailijoita ja katsojia ohjeistetaan myös kilpailuiden aikana kuulutuksin. Muutostilanteista 

kerrotaan ja kuulutetaan välittömästi.  

Parkkeerauksessa on henkilöt opastamassa ja piha-alueella ohjeistetaan myös osallistujia ja katsojia mm. 

opaskyltein (mm. pihan kiertosuunnat).  

 

8. PALVELUN OLOSUHDERAJAT JA MUUT OSALLISTUMISRAJOITUKSET: Mitkä ovat palvelun turvallisen 

suorittamisen olosuhderajat, eli milloin palvelua ei voi suorittaa turvallisesti? Mitkä seikat voivat estää 

asiakkaan osallistumisen palveluun? 

Kilpailunjohtaja ja/tai tuomariston puheenjohtaja tekee päätöksen kilpailuiden perumisesta ja/tai 

keskeyttämisestä. Tällaisia syitä voivat olla esim. dramaattisesti huonontunut keli, vakava tapaturma tai muu 

olosuhteisiin vaikuttava tekijä. Talvella kilpailuiden pakkasraja on – 18 astetta. 

Hätätilanteen sattuessa toimitaan ratsastuskoulun pelastussuunnitelman mukaisesti ja hälytetään apua 

hätänumerosta 112. Hätänumeroon soitettaessa on tärkeää pyytää lähettämään ambulanssi Varkaudesta. 

Mikäli kyseessä on hevonen, paikalle kutsutaan kilpailunjohtajan ja/tai tuomariston puheenjohtajan arvion 

pohjalta eläinlääkäri. 

 

 



 

   

 

9. ASIAKASMÄÄRÄ: Mitä vaikutusta asiakasmäärällä on palvelun turvallisuuteen? 

Mikäli kilpailut ovat osallistujamäärältään huomattavasti normaalia suuremmat, viitoitukseen, ohjeistukseen, 

viestintään ja kuulutuksiin panostetaan ja niitä lisätään tarpeen mukaan. Järjestämme lähinnä seurakisoja, 

joiden osanottajamäärät ovat maltilliset. Mikäli järjestettäväksi tulisi isommat aluekilpailut, käydään myös 

turvallisuusasiaat erikseen ja suunnitelmallisesti lävitse isomman kilpailun järjestämisestä.  Luokkien 

osanottajamääriä voidaan myös rajata, jotta kilpailuista ei muodostu liian isot järjestävän seuran ja/tai tilojen 

suhteen. 

 

10. PALVELUSTA SIVULLISILLE AIHEUTUVAT VAARAT: Miten on varmistettu, että palvelu ei aiheuta haittaa 

tai vaaraa muille kuin asiakkaille? Miten palvelun aiheuttamista vaaroista tiedotetaan sivullisille? 

Kilpailut järjestetään Varkauden Ratsastuskeskuksen tiloissa ja alueella. Yrityksellä on oma 

turvallisuusasiakirja. Toimipaikan välittömässä läheisyydessä ei ole juurikaan naapureita. Ohikulkijoina on 

lähinnä autoja läheisellä autotiellä. Heille suurin vaara on irtipäässyt hevonen, joka pyritään ottamaan kiinni 

mahdollisimman nopeasti (kts. liite 2). 

 

11. ONNETTOMUUSKIRJANPITO: Miten onnettomuus- ja läheltä piti -tilanteet kirjataan ja selvitetään ja 

miten kirjanpitoa hyödynnetään palvelun turvallisuuden parantamiseksi? 

Vakavien tapaturmien osalta (ratsastaja ja/tai loukkaantunut on joutunut käymään ensiavussa tai lääkärin 

hoidossa tapaturman johdosta) pidetään kirjaa ja tapahtumat käydään lävitse kilpailuiden toimihenkilöiden ja 

hallituksen kanssa. Turvallisuusvastaava vastaa onnettomuuskirjanpidosta. 

Läheltä piti tilanteet käydään lävitse kilpailun toimihenkilöiden ja hallituksen kesken. Mikäli toimintatavoissa 

on parannettavaa ja tilanne olisi voitu jollakin muunlaisella toiminnalla estää, toimitaan jatkossa niin, että 

vastaavanlaisia tilanteita ei syntyisi.   

 

12. VAKAVIEN TAPATURMIEN TAI LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN ILMOITTAMINEN TUKESIIN: Miten vakavasta 

onnettomuudesta tai läheltä piti -tilanteesta ilmoitetaan Tukesiin? 

Turvallisuusvastaava tekee ilmoituksen Tukesiin vakavista tapaturmista heidän ohjeiden mukaisesti 

verkkolomakkeella https://marek.tukes.fi/ilmoitus.aspx  tai sähköpostilla  kirjaamo@tukes.fi.  

 

13. TURVALLISUUSASIAKIRJAN YLLÄPITO: Miten turvallisuusasiakirjaa päivitetään ja miten sitä käytetään 

hyväksi turvallisuustyössä? 

Turvallisuusasiakirja on seuran nettisivuilla nähtävissä ja toimihenkilöt ohjeistetaan käymään se lävitse. 

Kilpailijoita ja katsojia tiedotetaan myös siitä ja ohjeistetaan käymään lukemassa. Turvallisuusasiakirja 

päivitetään hallituksen toimesta vuosittain tai mikäli sitä on syytä muutoin päivittää esim. vakavien 

tapaturmien jälkeen tai muiden muutosten yhteydessä.  

https://marek.tukes.fi/ilmoitus.aspx
mailto:kirjaamo@tukes.fi


 

   

 

LIITTEET 

LIITE 1 Kilpailuiden toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset 

LIITE 2 Riskianalyysi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

LIITE 1, KILPAILUIDEN TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET 

Kilpailunjohtaja 

* vastaa koko kilpailutapahtumasta 
* vastaa kilpailukutsun, kilpailujen aikataulun, turvallisuussuunnitelman ja muiden vastaavien  
asiakirjojen (esim. lupa-asiat) laatimisesta ja noudattamisesta 
* hoitaa kilpailujen yleisjärjestelyt ja valvoo toimihenkilöiden toimintaa 
* vastaa siitä kilpailun läpiviemiseen liittyvästä toiminnasta, joka ei kuulu tuomariston toimivaltaan. 
* paikalla kilpailujen ajan tai hankittava itselleen sijainen tarpeen vaatiessa.  

Turvallisuusvastaava 

* vastaa kilpailutapahtuman turvallisuudesta 
* on ensiaputaitoinen 
* paikalla koko tapahtuman ajan 
* oltava tavoitettavissa myös puhelimitse 

Estekilpailut 

Liputtaja 

* seisoo ratamestarin näyttämässä paikassa 
* nostaa lähtölipun, kun tuomari antaa merkin 
* nostaa maalilipun, kun ratsukko lähestyy viimeistä estettä 
* liputtaa (laskee lipun alas) kun hevosen ensimmäinen osa ylittää linjan 

Ratahenkilöstö 

* SEURAA ratsukkoa, VAROO häiritsemästä suoritusta 
* nostaa pudonneet puomit paikoilleen vasta suorituksen jälkeen 
* mikäli este hajoaa täysin (kielto) ja suoritus keskeytetään, ratahenkilöstö pyrkii kokoamaan esteen 
uudelleen mahdollisimman nopeasti 
* tarkkailee radan pohjaa, jos on kohtia, jotka saattavat pettää (haravointi, lanaus) 

Portin avaajat 

* avaavat portin, kun edellinen ratsukko on ylittänyt maalilinjan 
* sulkevat portin, kun edellinen ratsukko on poistunut ja seuraava on kentällä 
* huolehtivat, että portti on AINA kiinni, kun ratsukko suorittaa rataa 

Verryttelyalueen valvoja 

* huolehtii ratsastuksen suunnasta ja laittaa esteet sen mukaisesti 
* huolehtii että alueella on kerrallaan vai sallittu määrä ratsukoita (mikäli määrää on rajattu esim.  
max 8 ratsukkoa verryttelyalueella) 
* tarkistaa, että esteet ovat korkeintaan 10 cm luokan korkeutta korkeampia 
* katsoo, että kaikki ratsastavat kypärä päässä 

Ratamestari 

* vastaa ratapiirustuksista ja siitä, että ratsastettavat radat ovat niiden mukaiset 
* jokaisen luokan päätyttyä laittaa estenumerot ja viirit (liput) seuraavaan luokkaan (punainen  
oikealle, valkoinen vasemmalle) 

Tulosten käsikirjanpito  

* kirjoittaa tulospöytäkirjaan virhepisteet ja ajan, jotka tuomari ja ajanottaja hänelle ilmoittavat 
 



 

   

 

Equipen käyttäjä/Tulospalvelu/(usein myös kanslia) 

* tarkistaa ennen luokan alkua, että luokkatiedot ovat koneella oikein, sekä sen että lähtölista on  
varmistetun listan kaltainen. Tekee tarvittavat muutokset 
* kirjaa ratsukoiden suoritukset koneelle 
* luokan päätyttyä tarkistaa sihteerin ja tuomarin kanssa että tulokset ovat oikein 
* huolehtii, että luokan päätyttyä tuloslistat ovat nähtävillä, ja toimittaa tulokset kaikille niitä  
haluaville 
* toimittaa tulokset tiedotusvälineisiin (esim. paikallislehdet) lehdistömuodossa  
* kilpailun tulokset toimitetaan tulokset SRL:ään sähköisesti 

Ajanottaja 

* Käsikellot: ottaa käsikellolla suorituksille ajat (liputuksista) 

Kuuluttaja 

* kertoo ennen luokan alkua luokan korkeuden, arvostelumenetelmän, osanottajamäärän ja  
palkintojen lahjoittajat 
* kuuluttaa aikataulua ja ilmoittaa esim. milloin seuraava luokka alkaa, milloin lähdönvarmistukset  
seuraavaan luokkaan on viimeistään tehtävä jne. 
* tilannetietoja: kuka johtaa, johtotulos, siirtyi johtoon, montako sijoittuu 
* ratsastajan nimi, hevonen, seura ja kuka valmistautuu suorituksen jälkeen, virhepisteet ja aika sekä sijoitus 

Kanslia 

* ottaa vastaan jälki-ilmoittautuneet 
* osaa informoida kilpailijoita 
* huolehtii jälki-ilmoittautuneiden ja peruuttaneiden ratsukoiden nimet lähtölistoihin ja kuuluttajalle 

Koulukilpailut 

Portin avaajat 

* Avaavat portin, kun kuuluttaja ilmoittaa seuraavan ratsukon olevan vuorossa  
* Sulkevat portin, kun ratsukko on mennyt sisään radalle. 
* Avaavat portin, kun ratsukko on lopputervehtinyt ja on valmis poistumaan radalta. 

Tuomarin sihteeri 

* Jokainen koulutuomari tarvitsee yhden sihteerin, joka kirjoittaa käsin arvostelulomakkeeseen  
ratsukon pisteet ja tuomarin kommentit.  

Lähetit 

* Toimittavat tulokset tuomareilta kansliaan/tulospalveluun, jossa tulokset viedään Equipeen ja  
lasketaan tuomarin antama tulos. 
 
Kuuluttajan, kanslian ja tulospalvelun sekä verryttelyvalvojan työt ovat kutakuinkin samoja kuin 
estekilpailuissa. 

 

 

 

 



 

   

 

LIITE 2 RISKIANALYYSI 

Vaaratilanne Tilanteeseen varautuminen Toiminta tilanteessa 

Hevonen 
säikähtää/kompastuu/kaatuu ja 
ratsastaja putoaa 

Pyritään minimoimaan hevosta 
häiritsevät asiat (esim. 
kahisevat/lepattavat teltat, 
sateenvarjot, päihtyneet ihmiset 
ohjataan pois tapahtumaalueelta). 

Selvitetään ensimmäisenä onko 
pudonnut ratsastaja loukkaantunut ja 
pyritään estämään lisävahingot. Ea-
vastaava hoitaa ratsastajaa ja 
tarvittaessa soitetaan ambulanssi 
ja/tai eläinlääkäri paikalle. Hevonen 
otetaan kiinni. 

Irti päässyt hevonen pääsee katsojien 
sekaan 

Hevosalueet ovat erillään katsojista, 
jotta irti päässyt hevonen ei 
aiheuttaisi vaaraa katsojille. 

Toimihenkilöt ottavat irti päässeen 
hevosen kiinni 

Hevonen potkaisee/puree ihmistä tai 
toista hevosta 

Hevosalueille ei ole sinne 
kuulumattomille asiaa. Verryttelyssä 
verryttelyvalvoja huolehtii ettei siellä 
ole liikaa ratsukoita samaan aikaan. 

Ea-vastaava hoitaa loukkaantunutta 
ja tarvittaessa paikalle soitetaan 
ambulanssi ja/tai eläinlääkäri. 

Katsoja/ratsastaja saa 
sairauskohtauksen 

Tapahtumapaikalla on 
turvallisuusvastaava ja 
ensiapulaukku. 

Ea-vastaava hoitaa sairauskohtauksen 
saanutta. Paikalle soitetaan 
tarvittaessa ambulanssi. 

Tapahtumapaikalla tapahtuu tulipalo Tulipaloriskit minimoidaan. 
Tupakkapaikka on merkitty 

Tapahtuma keskeytetään. Ihmiset ja 
hevoset ohjataan turvallisiin 
paikkoihin. Tulipalosta ilmoitetaan 
hätäkeskukseen. 

Tapahtuman aikana nousee myrsky Säätä ja sääennustetta tarkkaillaan 
ennen tapahtumaa sekä tapahtuman 
aikana. 

Tapahtuma keskeytetään. Ihmiset ja 
hevoset ohjataan turvallisiin 
paikkoihin 

Toimihenkilö loukkaantuu Ratsastuskilpailuissa on paikalla aina 
vähintään ea 1 koulutettu henkilö ja 
ensiapuvälineet.  

Ea-vastaava hoitaa loukkaantunutta 
ja tarvittaessa paikalle soitetaan 
ambulanssi. Toimihenkilöiden 
keskuudesta valitaan loukkaantuneen 
henkilön tilalle uusi toimihenkilö 

Paikalle joudutaan kutsumaan 
ambulanssi 

Kilpailupaikalla pyritään pitämään 
ohjeistuksin ja viitoituksin 
pelastustiet vapaana 

Turvallisuusvastaava ohjeistaa ja 
varmistaa esteettömän kulkuväylän 
onnettomuusmapaikalle.  

Paikalle joudutaan kutsumaan 
pelastushelikopteri 

Hätänumeropäivystäjä tekee 
puhelimitse arvion tarpeesta 

Turvallisuusvastaava huolehtii, että 
helikopterille on vapaana 
laskeutumispaikka keskitarhassa 

Kuumalla kelillä ratsastajan ja/tai 
toimihenkilön uupuminen 

Kilpailupaikalla on lähes aina 
kanttiini, josta saa pientä juotavaa ja 
syötävää 

Kanttiinista annetaan tarvittaessa, 
ellei henkilöllä ole itsellään esim. 
nestettä mukana. Kuulutuksin 
pyritään muistuttamaan 
paikallolijoita riittävästä 
nesteytyksestä ja syömisestä. 

 


