
TERVEYSTURVALLISUUS JATKUVA LIIKE OY:N  
SPRINTTISUUNNISTUSKILPAILUSSA 25.4. 2021 LIEDOSSA 
 
Arvoisa terveysviranomainen, Liedon johtava lääkäri Veli-Matti Leinonen 
 
Jatkuva Liike Oy järjestää sprinttisuunnistuskilpailun Liedon keskustassa. Osanottajia 
arvioimme saapuvan tapahtumaan 100-300 henkilöä. 
Kilpailuun voivat osallistua vain lisenssiurheilijat, joiden yhteystiedot löytyvät 
lisenssirekisteristä. Tapahtuman aikataulu (lähtöajat) porrastetaan niin, että yhtä aikaa 
lähdössä, kilpailualueella, maalissa tai paikoitusalueella ei tapahdu lähikontaktia.. 
Toimitsijoita on tapahtumassa yhteensä 8 henkilöä, ja heidän toimintonsa toteutetaan 
siten, että kilpailijat eivät missään tilanteessa ole 2 metriä lähempänä heitä. 
Kilpailutoiminnot esim. tulospalvelu tapahtuvat ulkotiloissa, ja maksimissaan toimitsijoita 
on yhdessä kohteessa 2 henkilöä.  Kilpailijat eivät siten pääse lähikontaktiin toimitsijoiden 
kanssa. Yleisö ei saa tulla paikalle. Pelastusviranomaiselle laaditaan kilpailusta erillinen 
pelastussuunnitelma, jossa on mainittu tapahtuman turvallisuudesta vastaava henkilö (Kari 
Lehto). 
 
Kilpailun toiminnot, noudatettavat turvallisuusohjeet ja –periaatteet 
 
Kilpailutoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että suunnistajien ja toimitsijoiden 
lähikontaktit minimoidaan. Jatkuvan Liikkeen kilpailusivuilla jatkuvaliike.fi ovat 
kilpailuohjeet ja ajan tasalla olevat viranomaisten ohjeet ja määräykset, joita jokainen 
kilpailija ja toimitsija velvoitetaan noudattamaan  
Ilmoittautuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan järjestäjien ja terveys viranomaisten 
antamia turvallisuusohjeita, jotka ovat Jatkuvan Liikkeen kilpailusivuilla jatkuvaliike.fi. 
 
Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi. 
Yhteiskyytejä ei suositella ja paikoitusalueille pysäköidään järjestäjien opastuksen 
mukaisesti väljästi turvavälit mahdollistaen. 
 
Kilpailijat ohjeistetaan ennakkoon tulemaan suoraan autoista lähtöpaikalle ja poistumaan 
välittömästi takaisin autoihin maaliin tultuaan.  
 
Kilpailijat lähetetään kilpailualueelle lähdöstä yhden minuutin välein neljä kilpailijaa 
kerrallaan useammalle radalle, samalle radalle lähtevien lähtöväli on aina vähintään yksi 
minuutti.. Kilpailualueella kilpailijat ohjeistetaan pysymään kahden metrin etäisyydellä 
toisistaan, leimaamaan yksitellen rastilla, ohjataan maalileimauksen jälkeen väylää pitkin 
(2 metrin välein) kilpailukortin tarkastukseen ja edelleen omaa väylää pitkin 
paikoitusalueelle. Toimitsijat valvovat, että kilpailijoiden välille ei synny lähikontaktia.  
 
Lähdössä kilpailijoiden turvaväli on yli 2 metriä, joka tarkoittaa, että lähtöpaikka on 
rakennettu siten, että varmistetaan riittävät etäisyydet toisiin lähtijöihin ja toimitsijoihin.  
Koko kilpailun kesto on klo 10.00 - 13.00. Kilpailu on sprinttimatkan kilpailu, joten 
suunnistajat käyttävät sarjasta riippuen aikaa noin 12-20 minuuttia suunnistusratansa 
kiertämiseen. 
 
Kilpailun turvallisuuspäällikkö - toimitsijoiden avustamana - vastaa, että turvavälit ja kaikki 
koronakauden turvatoimet toteutuvat lähdössä, maalissa, infossa ja paikoitusalueella.  



Kasvomaskin käyttö on pakollista muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana, ellei ole 
lääkärinlausuntoon perustuvaa erivapautta (todistettava). Käyttöpakko on voimassa myös 
pysäköintialueella. Kilpailijoita kehotetaan varaamaan riittävästi omia maskeja. 
Tarvittaessa järjestäjät tarjoavat maskin. 
Kaikki ohjeet ja tulokset ovat vain netissä.  
 
Kilpailukeskuksessa on käytännössä ainoastaan ulkona sijaitseva infopiste. Turvavälit 
merkitään selvästi lähdössä, maalin leimantarkistuksessa ja infopisteellä. Kaikki 
kilpailutoiminnot sijaitsevat ulkona. Toimitsijat eivät tule lähikontaktiin kilpailijoiden kanssa, 
koska kaikissa toiminnoissa toimitsijat pysyvät vähintäin 2 metrin etäisyydellä kilpailijoista.. 
Kilpailija poistuu maalista ja leimantarkastuksesta järjestäjän määräämää väylää pitkin. 
Järjestäjä huolehtii poistumapisteisiin käsien desinfiointiainetta ja maskeja sekä kontrolloi, 
että kilpailijat poistuvat viivyttelemättä pysäköintialueelle. 
 
Kilpailussa ei ole ensiapupistettä, vaan kaikki ensiapua tarvitsevat toimet hoidetaan TYKS 
Akuutissa Turussa. 
Järjestäjä varaa roska-astioita käytetyille maskeille ja käsien desinfiointiainetta. 
Kilpailijat voivat seurata kilpailua online-tulospalvelusta, joten kilpailukeskuksessa ei ole 
tulostaulua.  
 
Kilpailussa ei jaeta eikä arvota palkintoja. 
  
Kaikki toimitsijat käyttävät maskia tai visiiriä sekä pitävät turvavälit kilpailijoihin ja toisiinsa. 
Toimitsijoilla on velvollisuus huolehtia maskien käytön ja turvavälien toteutumisesta. 
Informaatiota jaetaan riittävästi ennen kilpailua. 
Kilpailukeskuksessa on käsidesiä ja kasvomaskeja tarjolla.  
 
Kilpailutoimintoja karsittu 
Kilpailupaikalla ei ole käytössä mitään sisätiloja. Kilpailijan ei tarvitse olla järjestäjien 
kanssa käytännössä tekemisissä kuin ainoastaan saada mahdolliset ohjeet omaan 
lähtöönsä liittyen. Infopisteessä kilpailija asioi ainoastaan noutaakseen mahdollisen 
vuokrattavan kilpailukortin, tai ilmoittaakseen mahdollisesta kilpailukortin vaihdosta. 
 
Yhteistyöterveisin 
 
Petri Paukkunen 
Kilpailunjohtaja 
Jatkuva Liike Oy 
0400669203 
petri.paukkunen@sievi.com 


