
TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA 

SUUNNISTUKSEN SM-KESKIMATKA 6.6.2021 

 

Turun suunnistajat järjestää suunnistuksen SM-keskimatkan kilpailun Naantalin Merimaskussa 6.6.2021. 

Osanottajia suunnistuksen SM-keskimatkan kilpailuissa on ollut aikaisempina vuosina noin 1500. 

Kilpailuaika on noin klo 9-17:30. Aamupäivällä käydään osan sarjojen karsintakilpailut ja iltapäivällä kaikkien 

sarjojen finaalit. Kilpailuun voivat osallistua vain lisenssiurheilijat, joiden yhteystiedot löytyvät Suomen 

suunnistusliiton lisenssirekisteristä. Käytössä ovat kilpailunumerot henkilöiden tunnistamiseksi lähdössä, 

maastossa ja maalissa. Tapahtuman aikataulu ja lähtö- ja maalialue on suunniteltu niin, että yhtä aikaa 

lähdössä tai maalissa ei tapahdu lähikontaktia. Kilpailukeskuksessa sijaitsevat kilpailutoiminnot ovat 

ulkotiloissa sekä isoissa halleissa ja teltoissa, joissa sekä toimitsijat että kilpailijat pystyvät pitämään riittävät 

turvavälit toisiinsa. Yleisöä ei saa tulla paikan päälle. Pelastusviranomaiselle laaditaan kilpailusta erillinen 

pelastussuunnitelma. 

Kilpailutoiminnot, noudatettavat turvallisuusohjeet ja -periaatteet 

Kilpailutoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että kilpailijoiden ja toimitsijoiden lähikontaktit 

minimoidaan. Turun Suunnistajien kilpailusivuilla www.tus.fi/sm2021 ovat kilpailuohjeet ja ajantasaiset 

viranomaisten ohjeet ja määräykset, joita jokainen kilpailija ja toimitsija velvoitetaan noudattamaan. 

Ilmoittautuessaan kilpailuun kilpailija sitoutuu noudattamaan järjestäjien ja terveysviranomaisten antamia 

turvallisuusohjeita. 

Kilpailuun ei saa osallistua eikä kilpailupaikalle tulla, jos ei tunne itseään terveeksi. Kasvomaskin käyttö on 

pakollista muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana, ellei ole lääkärinlausuntoon perustuvaa erivapautta 

(todistettava). Myös kaikkien toimitsijoiden on käytettävä maskeja.  

Paikoitusalueet ja lähdöt sijaitsevat erillään kilpailukeskuksesta. Paikoitusalueella, kilpailukeskuksessa ja 

lähdössä on maskin käytön lisäksi pyrittävä pitämään vähintään 2 metrin turvaväli toisiin henkilöihin. 

Yhteiskyytejä ei suositella. Paikoitusalueelle pysäköidään järjestäjän opastuksen mukaisesti turvavälit 

mahdollistaen. Kilpailijoita kehotetaan varaamaan riittävästi omia maskeja. Tarvittaessa myös järjestäjä 

tarjoaa maskeja.  

Lähdöissä odotus- ja verryttelyalue on laaja, jotta turvavälien pitäminen onnistuu. Kilpailunumerot ovat 

riittävän väljässä paikassa ja kilpailijoilla on omat hakaneulat kiinnitykseen. Kilpailunumeroita ei kerätä 

takaisin. Kilpailijat lähetetään maastoon väljiksi rakennetuista lähtökarsinoista, joissa varmistetaan riittävät 

etäisyydet toisiin lähtijöihin ja toimitsijoihin. Kilpailijoita lähetetään maastoon sekä karsinnassa että 

finaalissa kahdesta eri lähdöstä ja useammalle eri radalle vähintään minuutin välein ja siten, että samalle 

radalle lähtevillä on vähintään 2 minuutin lähtöväli, jolloin lähikontaktin mahdollisuus on minimaalinen. 

Kilpailijat ohjeistetaan pysymään myös metsässä 2 metrin etäisyydellä toisistaan ja leimaamaan yksitellen 

rastilla.  

Maalileimauksen jälkeen kilpailijat desinfioivat kätensä ja ottavat järjestäjän tarjoaman uuden maskin 

kasvoilleen, minkä jälkeen heidät ohjataan turvallisin välein useampaa väylää pitkin kilpailukortin 

tarkastukseen ja siitä edelleen omaa kujaa pitkin väljemmille alueille. Kädet desinfioidaan uudelleen 

kilpailukortin tarkastamisen jälkeen.  

Kilpailukeskuksessa sijaitsee mm. maalialue, ensiapupiste, info ja Take away -ravintola. Lisäksi 

kilpailukeskuksessa on laaja ulkoalue, jossa kilpailijat voivat turvavälit huomioiden olla karsinnan ja finaalin 

välisenä aikana. Kilpailijoita ohjeistetaan välttämään oleskelua kilpailukeskuksessa ennen omaa 



karsintakilpailuaan ja oman finaalikilpailunsa jälkeen. WC-tilat ovat Bajamajoja, joita kilpailun järjestäjä 

puhdistaa säännöllisesti kilpailun aikana. Järjestäjä varaa kilpailutoimintojen yhteyteen roska-astioita 

käytetyille maskeille ja käsien desinfiointiainetta. Kasvomaskeja järjestäjä tarjoaa jokaiselle kilpailijalle 

maaliintulon yhteydessä sekä tarvittaessa muulloinkin, mikäli kilpailijalla ei ole omaa maskia. 

Kilpailutoimintoja on karsittu siten, että kilpailupaikalla ei ole käytössä mm. pukeutumistiloja, 

peseytymismahdollisuutta tai muksulaa. Kuntosuunnistajia ja yleisöä ei sallita paikan päälle. Tulostaulua ei 

ole vaan kilpailijat voivat seurata kilpailua online-tulospalvelusta omilta älylaitteiltaan. Ilmoitustaululla on 

vain välttämätön info, kuten pelastussuunnitelma ja turvallisuusohjeet.  

Kaikki toimitsijat käyttävät maskia sekä pitävät turvavälit kilpailijoihin ja toisiinsa. Toimitsijoilla on 

velvollisuus huolehtia maskien käytön, käsien desinfioinnin ja turvavälien toteutumisesta. Suurin osa 

kilpailun vastuuhenkilöistä ja toimitsijoista on ollut mukana jo viime vuonna muissa Turun Suunnistajien 

järjestämissä kilpailuissa, joten he tietävät yleiset toimintatavat. Informaatiota jaetaan riittävästi ennen 

kilpailua. 

Lähikontakteja syntyy ainoastaan ensiavussa ensiapuhenkilöiden ja loukkaantuneiden kilpailijoiden välille, 

mutta ensiapuhenkilöt ovat ammattilaisia ja osaavat noudattaa turvallisuus- ja hygieniaohjeita.  

Kilpailun terveysturvallisuudesta vastaava valvoo toimitsijoiden avustamana, että turvavälit ja kaikki 

koronakauden turvatoimet toteutuvat kilpailukeskuksessa, lähdöissä ja paikoitusalueella mahdollisimman 

hyvin. 
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