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PYÖRÄSUUNNISTUSKILPAILUT Karkkilassa 2021 

Terveysturvallisuus suunnitelma 

Karkki-Rasti r.y. ja Rasti-Vihti r.y. järjestävät pyöräsuunnistuskilpailut Karkkilan Ahmoolla 
24.7.2021. Kilpailun/tapahtuman arvioitu kestoaika on lauantaina 24.7. noin klo 9 – 16. 

Kilpailukeskus sijaitsee Ahmoon urheilukentällä osoitteessa, Ropoinpolku 16, 03620 Karkkila. 
Osanottajia kilpailussa on noin 120. Kilpailuun osallistuvien lisenssiurheilijoiden yhteystiedot 
löytyvät Suomen Suunnistusliiton lisenssirekisteristä ja muutaman ilman lisenssiä suunnistavan 
yhteystiedot ovat olemassa. 

Kilpailuun ei saa osallistua eikä tapahtumapaikalle tulla, jos ei tunne itseään terveeksi. 

Pelastusviranomaiselle on laadittu kilpailusta erillinen pelastussuunnitelma. 

Kilpailun toiminnot, noudatettavat turvallisuusohjeet ja –periaatteet 

Kilpailutoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että suunnistajien ja toimitsijoiden 
lähikontaktit minimoidaan. Kilpailukeskuksesta on karsittu osa normaalin suunnistuskilpailun 
toiminnoista. Ilmoittautuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan järjestäjien kilpailuohjeissa 
julkaisemia, jotka ovat kisasivuilla http://www.karkki-rasti.fi/fin/index.php/etupyora sekä 
terveysviranomaisten antamia turvallisuusohjeita 

Yhteiskyytejä ei suositella. Pysäköintipaikalle pysäköidään järjestäjän laatiman ohjeistuksen 
mukaan väljästi turvavälit mahdollistaen. 

Tapahtumapaikalla suositellaan kasvomaskin käyttöä muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana. 
Kilpailijoita kehotetaan varaamaan riittävästi omia maskeja. Tarvittaessa järjestäjät tarjoavat 
maskin. Maaliin saapuville kilpailijoille jaetaan maski välittömästi suorituksen jälkeen ennen 
leimantarkistusta. Tapahtumapaikalla on monessa paikassa tarjolla käsidesiä. 

Järjestäjä varaa riittävästi roska-astioita käytetyille maskeille ja jätteille. 

Tapahtuman aikataulu (lähtöajat) porrastetaan niin, että yhtä aikaa lähdössä, metsässä, maalissa 
tai paikoitusalueella ei tapahdu lähikontaktia.  

Kilpailijat lähetetään maastoon väljiksi rakennetuilta lähtöalueilta, joissa kilpailijoiden turvaväli on 
riittävä. Samalle radalle lähtevien lähtöväli on vähintään 2 minuuttia. Samaan aikaan eri radoille 
lähtee korkeintaan kolme henkilöä. Lähtöpaikalla on tarjolla käsidesiä. Lähdön nollausleimasimet 
ovat emi-tag-tyyppisiä, joihin ei tarvita fyysistä kontaktia ja ne puhdistetaan säännöllisesti. 

Metsässä kilpailijat ohjeistetaan pysymään vähintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan. 
Leimattuaan kilpailijan tulee siirtyä heti pois rastilta, jotta seuraavat kilpailijat voivat leimata 
etäisyydet huomioiden. 



Maalileimauksen jälkeen kilpailijoille annetaan käsidesiä. Tämän jälkeen he siirtyvät 
leimantarkastukseen. Toimitsijat valvovat, että kilpailijoiden välille ei synny lähikontaktia. 

Kilpailun turvallisuuspäällikkö vastaa toimitsijoiden avustamana, että turvavälit ja muut 
turvatoimet toteutuvat lähdöissä, maalissa, infossa ja paikoitusalueella. 

Kilpailutoiminnot – esim. tulospalvelu, info, ensiapu ja kahvila – sijaitsevat kentällä riittävillä 
etäisyyksillä toisistaan. 

Toimitsijoiden määrä on rajoitettu vain välttämättömiin ja turvaväleistä huolehditaan. 

Kaikki ohjeet ja tulokset ovat vain netissä ja niitä täydennetään tarvittaessa kuulutuksella. 

Ensiapuhenkilöt ovat ammattilaisia ja osaavat noudattaa turvallisuus- ja hygieniaohjeita. 

Kilpailun palkintojen saajat ilmoittavat yhteystietonsa erikseen seuran toimistolle, josta palkinnot 
lähetetään palkinnon saajille erikseen. 

Kaikki toimitsijat huolehtivat turvavälien pitämisestä kilpailijoihin ja toisiinsa sekä käyttävät 
tarvittaessa kasvomaskia tai visiirejä. Toimitsijat ohjeistetaan tämän suunnitelman mukaisista 
asioista. 

Kilpailutoimintoja karsittu 

Kilpailupaikalla ei ole käytössä pukeutumistiloja eikä peseytymismahdollisuutta. 

Kilpailupaikalla on Take away -kahvila. 

Tulostaulua, ilmoitustaulua ja muksulaa ei ole 

WC:nä toimii vuokrattu wc-yksikkö, joita kilpailun järjestäjä puhdistaa ja desinfioi säännöllisesti 
kilpailun aikana. 

Kilpailuohjeisiin kirjatut osallistujia koskevat ohjeet 

Terveysturvallisuuden osalta noudatamme ajankohtaisia viranomaisten ohjeita. 

• Kilpailupaikalle voi tulla vain terveenä. 
• Kilpailupaikalle saa tulla vain kilpailijoita sekä nuorten välttämättömät huoltajat. 
• Huolehdi hyvästä hygieniasta. Käsidesiä on tarjolla kilpailukeskuksessa Infossa, maalissa, 

ravintolassa ja vessoilla sekä lähdöissä. 
• Suositamme kasvomaskin käyttöä pysäköintialueelta alkaen sinne paluuseen asti, pl 

kilpailusuorituksen aikana. Osallistujia pyydetään ottamaan riittävästi maskeja mukaan. 
Järjestäjä varaa myös tarjolle kasvomaskeja. Maaliin saapuville jaetaan välittömästi 
kasvomaskit. 

• Pyri viettämään kilpailupaikalla mahdollisimman lyhyt aika. 
• Huolehdi turvaväleistä kaikissa tilanteissa. Anna tilaa toiselle suunnistajalle rasteilla ja 

maalissa. 



• Nollaleimasimet ja maalileimasimet desinfioidaan säännöllisesti kilpailun aikana. 
• Kilpailukeskuksessa ei ole pesu- ja pukeutumistiloja, tulostaulua, eikä muksulaa. 
• Maksettaessa suositellaan käytettäväksi maksukortteja ja välttämään käteisen rahan 

käyttöä. 

  

 


