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Cathrinne Wetterstrand
perusturvajohtaja
grundtrygghetsdirektör
Siuntion kunta/Sjundeå kommun
Rasti-Jyryn nettisivut (https://www.rasti-jyry.fi)
Alla mainitun tapahtuman toimitsijat

KORONAPANDEMIAN AIHEUTTAMAT TERVEYS-TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
SUUNNISTUSKILPAILUSSA 29.5.2021
Helsinkiläinen suunnistusseura Rasti-Jyry järjestää Suunnistava Uusimaa ry:n
Uudenmaan alueen suunnistuksen keskimatkan mestaruuskilpailun Siuntion Raivs`sa
29.5.2021 alkaen klo 9.00 ja päättyen noin klo 17. Osanottajia kilpailuun odotamme noin
500 ja toimitsijoita on 50 henkilöä. Osanottajista nuorimmat kilpailevat H/D13 sarjassa ja
vanhimmat H80 sarjassa.
Kilpailu on keskimatkan kilpailu, joten suunnistajat käyttävät sarjasta riippuen aikaa
noin15-40 minuuttia suunnistusratansa kiertämiseen.
Kilpailukeskus on avoimella pellolla, tien 1130 Kauklahti-Siuntio varrella, 20 km kehä
III:lta. Osoite Evitskogintie 1280, 02580 Siuntio. Sääolojen salliessa autojen pysäköinti
samalla pellolla, muutoin Karskogin uimarannalla.
Varsinainen suunnistustapahtuma on kilpailukeskuksesta pohjoiseen sijaitsevalla
metsäalueella. Yleisö ei saa tulla paikalle. Nuorimmille kilpailijoille (13..14 vuotta) sallitaan
huoltajan läsnäolo lähtöpaikalla ja maalialueella.
Yhteiskyytejä autoilla ei suositella. Autojen paikoitus tapahtuu väljästi järjestäjien
opastuksen mukaisesti. Kilpailijat ohjeistetaan ennakkoon tulemaan suoraan autoista
lähtöpaikalle ja poistumaan mahdollisimman nopeasti takaisin autoihin maaliin tultuaan.
Kilpailukeskuksessa on vain tilapäisrakenteita, kuten maaliteltta, infoteltta, kahvioteltta
sekä vessat. Maalitoiminnot, mm. elektronisen emit- kilpailukortin tarkastus ja tulospalvelu
sijoitetaan isoon telttaan (6x3 metriä). Infolle ja myyntipisteelle on omat pienemmät teltat.
Ensiapu järjestetään SPR:n Lohjan osaston toimesta. Heillä on käytettävissä oma tila-auto
ja ensiaputarvikkeet.
Noudatettavat turvallisuusohjeet ja –periaatteet. Pelastusviranomaiselle laaditaan
kilpailusta erillinen pelastussuunnitelma, jossa on selvitetty pelastussuunnitelmalta
vaadittavat asiat. Tapahtuman turvallisuusvastaava on Juhani Kytöjoki puh. 0452792883.
Kaikki kilpailu- ja kilpailukeskustoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että
suunnistajien ja toimitsijoiden välillä lähikontaktit estyvät. Samoin toimitaan, myös että
kilpailijoiden väliset lähikontaktit estyvät. Lisäksi järjestetään tarpeellista ohjausta ja
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opastusta niin autojen pysäköinnissä, lähtöpaikalla, maalissa ja asioitaessa infossa tai
noutokahviossa.
Rasti-Jyryn nettisivuilla (https://www.rasti-jyry.fi) on kilpailuohjeet ja viittaus ajan tasalla
oleviin viranomaisten ohjeisiin ja määräyksiin. Jokainen kilpailija ja toimitsija velvoitetaan
tutustumaan näihin ohjeisiin ja niitä myös noudattamaan. Ilmoittautuessaan kilpailija
sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita. (https://www.rasti-jyry.fi). Kilpailuun ei saa osallistua,
jos tuntee itsensä sairaaksi.
Tapahtuman aikataulu (lähtöajat) porrastetaan niin, että yhtä aikaa lähdössä, metsässä,
maalissa tai paikoitusalueella ei pääse tapahtumaan kilpailijoiden kesken lähikontakteja.
Kilpailijoiden ja toimitsijoiden lähikontaktit estetään eristämällä esim. tulospalvelun ja emitkortin tarkastuksen toimitsijat kilpailijoista aitauksin, pressuilla ja plekseillä. Tiedotukset
kilpailijoille hoidetaan kuulutuksin.
Suunnistajien tunnistamiseksi lähdössä, maastossa ja maalissa heillä on tyvekmateriaalista valmistetut rintanumerot. Suunnistajat ottavat numeronsa itse toimitsijoitten
osoittamasta paikasta, joka on sijoitettu lähtöpaikan läheisyyteen riittävän väljästi, jotta
turvaeräisyydet huomioiden. Kilpailijoita ohjeistetaan tuomaan omat numerolappujen
kiinnitysvälineet (hakaneulat). Järjestäjät huolehtivat turvavälien toteutumisesta
numeroiden haun yhteydessä. Numerolappuja ei kerätä maalissa takaisin.
Lähtevien kilpailijoiden turvaväli on vähintään 2 metriä, joka tarkoittaa sitä, että
lähtökarsinat rakennetaan niin, että etäisyydet toisiin lähtijöihin ja toimitsijoihin voidaan
säilyttää. Lähdön nollausleimasimet desinfioidaan ajoittain koko lähettämisen ajan.
Jokaisella kilpailijalla on sormeen kiinnitettävä pieni sähköinen emit- leimauslaite. Se
nollataan lähdössä ja puretaan maalissa, jolloin saadaan kilpailijalle radan kiertämiseen
käytetty aika ja tieto onko suoritus hyväksytty.
Kilpailijat lähetetään maastoon neljästä karsinasta kahden minuutin välein ja samalle
radalle lähtevien lähtöväli on vähintään 2 minuuttia, jolloin lähikontaktin mahdollisuus on
minimaalinen. Kilpailijat ohjeistetaan pysymään maastossa yli kahden metrin etäisyydellä
toisistaan ja leimaamaan yksitellen rasteilla. Maastosta tulevat kilpailijat leimaavat
maalissa oman emit- kilpailukorttinsa. Maalileimauksen jälkeen heidät ohjataan useampaa
väylää pitkin emit-kilpailukortin tarkastuspisteeseen ja sen jälkeen he poistuvat
maalialueelta viitoitettuja väyliä pitkin kilpailukeskusalueelle ja mieluusti suoraan autolle.
Maalin leimauspisteitä desinfioidaan jatkuvasti kilpailun keston ajan. Järjestäjä huolehtii
poistumispisteisiin käsien desinfiointiainetta ja toimitsijat jakavat jokaiselle maaliintulijalle
kasvomaskin, sekä kontrolloivat, että kilpailijat eivät kokoonnu kilpailukeskusalueelle siten,
että lähikontaktit ovat mahdollisia.
Kilpailijoilla on mahdollisuus asioida info-pisteellä kysymässä ohjeisiin, lähtöaikoihin tai
kilpailujärjestelyihin liittyviä asioita. Noutokahviosta voidaan noutaa myytävänä olevia
tuotteita. Maksu pääsääntöisesti maksupäätteellä.
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Kilpailun turvallisuusvastaava – nimettävien toimitsijoiden avustamana - vastaa, että
turvavälit ja kaikki koronakauden turvatoimet toteutuvat lähdössä, maalissa, infossa ja
paikoitusalueella. Toimitsijoille kasvomaskin käyttö on pakollista koko tapahtuman ajan,
kilpailijoille 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.
Vessat 10 kpl ovat bajamajoja, joiden ovipintoja kilpailun järjestäjä puhdistaa ja desinfioi
säännöllisesti kilpailun aikana. Käytetävissä on myös käsidesiä.
Kilpailukeskuksessa toimintoja on karsittu lähikontaktien estämiseksi:
- ei ole pukeutumistiloja (ovat autoissa)
- ei peseytymismahdollisuutta
- ei tulostaulua
- ei ilmoitustaulua
- ei muksulaa
- tulokset ovat vain netissä (https://www.rasti-jyry.fi)

Mahdolliset kommentit sähköpostilla: juhani.kytojoki@kolumbus.fi tai puh 0452792883

Helsinki, 14.5.2021

Juhani Kytöjoki
kilpailun johtaja ja turvallisuusvastaava
puh. 0452792883
email: juhani.kytojoki@kolumbus.fi
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Kartta kilpailukeskusalueen toiminnoista

