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TERVEYSTURVALLISUUS SK VUOKSEN JA JOUTSENON KULLERVON
HIIHTOSUUNNISTUSKILPAILUSSA 6-9.12.2022.

Arvoisa terveysviranomainen

SK Vuoksi ja Joutsenon Kullervo järjestävät 4- päiväiset hiihtosuunnistuskilpailut, Saimaan
hiihtosuunnistusviikon, Lappeenrannan Rauhassa ja Muukossa. Osanottajia on ollut aikaisempina
vuosina noin 250 – 300 ja osanottajat ovat pääsääntöisesti lähialueelta. Kilpailu on Suomen
suunnistusliiton alainen kilpailu ja siihen voivat osallistua vain lisenssiurheilijat, joiden
yhteystiedot löytyvät lisenssirekisteristä. Tapahtuma ei ole yleisötilaisuus.
Käytössä ovat kilpailunumerot henkilöiden tunnistamiseksi lähdössä, maastossa ja maalissa.
Tapahtuman aikataulu (lähtöajat) porrastetaan niin, että yhtä aikaa lähdössä, metsässä, maalissa
tai paikoitusalueella ei tapahdu lähikontakteja kilpailijoiden kesken.
Kilpailijat voivat itse valita lähtöaikansa ennakkoon, jolloin esim. perhekunnat voivat valita
lähtöaikansa niin, että vältytään turhalta odottelulta kisapaikalla.
Toimitsijat eristetään kilpailijoista aidoilla, muoviseinillä ja plekseillä. Kilpailutoiminnot esim.
tulospalvelu ja leimantarkastus ovat isoissa kopeissa, joissa on yhtä aikaa vain 2– 4 toimitsijaa.
Kilpailijat eivät siten pääse lähikontaktiin toimitsijoiden kanssa. Kontaktit kilpailijoihin hoidetaan
internetin, sosiaalisen median ja puhelimen välityksellä sekä kilpailupaikalla kuulutuksella
annettavalla informaatiolla. Yleisö ei saa tulla paikalle. Pelastusviranomaiselle laaditaan
kilpailusta erillinen pelastussuunnitelma, jossa on mainittu tapahtuman turvallisuudesta vastaava
henkilöt ().
Kilpailukeskuksessa ei ole käytettävissä sisätiloja.
KILPAILUN TOIMINNOT, NOUDATETTAVAT TURVALLISUUSOHJEET JA – PERIAATTEET
Kilpailutoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että suunnistajien ja toimitsijoiden lähikontaktit
minimoidaan. Kilpailujen nettisivuilla www.hisu.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 kisasivuilla.
Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi.

Yhteiskyytejä ei suositella (pl. perhekunnat) ja paikoitusalueille pysäköidään järjestäjien
opastuksen mukaisesti väljästi turvavälit mahdollistaen. Kilpailijat ohjeistetaan saapumaan
kisapaikalle n 30 min ennen omaa lähtöaikaa.

Kilpailijat ohjeistetaan ennakkoon tulemaan suoraan autoista lähtöpaikalle ja poistumaan
välittömästi takaisin autoihin maaliin tultuaan.
Osa kilpailijoista vuokraa lainaemitin (emit = muovinen elektroninen kilpailukortti, jolla kilpailija
leimaa rasteilla), vuokraemitit ovat nimellä ja numerolla varustetussa kirjekuoressa taululla, josta
kilpailija itse ottaa emit kortin ja palauttaa sen samaan paikkaan kilpailun jälkeen.
Kilpailunumerot ovat lähtöviitoituksen varrella narussa asetettuna väljästi, josta kilpailija itse ottaa
oman numeronsa. Lähtöpaikan vieressä on alue, jossa kilpailija voi verytellä säilyttäen riittävät
etäisyyden kanssakilpailijoihin.
Kilpailijat lähetetään maastoon lähdöstä minuutin välein useammalle radalle ja samalle radalle
lähtevien lähtöväli on vähintään 2 minuuttia, jolloin lähikontaktin mahdollisuus on minimaalinen.
Lähdössä kilpailijoiden turvaväli on yli 2 metriä, joka tarkoittaa, että lähtökarsinat ovat rakennettu
siten, että varmistetaan riittävät etäisyydet toisiin lähtijöihin ja toimitsijoihin.
Kilpailijat käyttävät kasvomaskia muulloin paitsi kilpailusuorituksen aikana. Kun kilpailija kutsutaan
lähtökarsinaan, kilpailija ottaa pois kasvomaskin ja laittaa sen siihen varattuun roska-astiaan.
Metsässä kilpailijat ohjeistetaan pysymään kahden metrin etäisyydellä toisistaan, leimaamaan
yksitellen rastilla, ohjataan maalileimauksen jälkeen useampaa väylää pitkin (2 metrin välein)
kilpailukortin tarkastukseen. Ennen tarkastusta kilpailija ohjeistetaan laittamaan kasvojen suojaksi
järjestäjien tarjoaman kasvomaskin. Tarkastuksen jälkeen kilpailija ohjataan edelleen omaa
nauhakujaa pitkin paikoitusalueelle. Toimitsijat valvovat, että kilpailijoiden välille ei synny
lähikontaktia.
Koko kilpailun kesto on to 6.1 klo 11.00–15.00, pe 7.1 ja la 8.1 klo 10 - ja su 9.1 klo 10–14.30.
Torstaina 6.1 pm sprinttikilpailu, jossa suoritusaika on 12–20 min. 7-9.1.2022 on keskimatkan
kilpailu, jossa suoritusaika on sarjasta riippuen 20–35 min.
Kilpailun turvallisuuspäällikkö - toimitsijoiden avustamana - vastaa, että turvavälit ja kaikki
koronakauden turvatoimet toteutuvat lähdöissä, 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.

Kilpailukeskuksessa on maaliteltta / vaunu, ensiaputeltta, infoteltta/vaunu. Turvavälit merkitään
selvästi. Kilpailutoiminnot, kilpailukorttien tarkastus, tulospalvelu ja ensiapu sijaitsevat
tuloslaskentavaunussa. Toimitsijat eivät tule lähikontaktiin kilpailijoiden kanssa, koska toimitsijat
ovat vaunun sisällä. Kilpailija poistuu maalista ja leimantarkastuksesta järjestäjän määräämiä
väyliä pitkin. Järjestäjä huolehtii ja kontrolloi, että kilpailijat poistuvat viivyttelemättä
pysäköintialueelle. Kaikki ohjeet ja tulokset ovat vain internetissä.
Ensiapuhenkilöt ovat ammattilaisia ja osaavat noudattaa turvallisuus ja hygienia ohjeita ja
käyttävät myös visiireitä ja erikoiskasvomaskeja.
Järjestäjä varaa roska-astioita käytetyille maskeille ja käsien desinfiointiainetta.
Kilpailijat voivat seurata kilpailua online-tulospalvelusta, joten kilpailukeskuksessa ei ole
tulostaulua.
Sarjojen voittajat palkitaan lahjakorteilla, jotka postitetaan jälkeenpäin.

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.
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