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Haukkavuoren keskimatka, nuorten MM-näyttökilpailu 22.5.2021 
 
Terveysturvallisuus suunnitelma  
 
Yleistä  
 

• Suunta Jyväskylä ry järjestää suunnistuksen kansalliset kilpailut, jotka ovat samalla Nuorten MM-
näyttökilpailut.  

• Osanottajia odotetaan kilpailuihin n. 400 henkeä. 
• Kilpailuun voivat osallistua Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti vain lisenssiurheilijat, joiden 

yhteystiedot löytyvät Suomen Suunnistusliiton lisenssirekisteristä. 
• Kuntosuunnistustusta ei järjestetä. 
• Yleisöä ei saa tulla paikanpäälle. 
• Kilpailujen aikatauluttaminen porrastetaan niin, ettei lähdöissä, metsässä, maalissa ja 

paikoitusalueella tapahdu lähikontakteja. 
• Kilpailijoiden lähtöajat on jaettu normaalia pidemmälle lähtöajalle, jolla varmistetaan, että kilpailijoita 

on yhtäaikaa paikalla normaalia vähemmän. 
• Kilpailijoita ohjeistetaan kilpailukutsussa ja -ohjeissa tulemaan paikanpäälle oma lähtöaika 

huomioiden, siirtymään suoraan omalta autolta lähtöpaikalle ja kilpailusuorituksen jälkeen suoraan 
maalista takaisin omalle autolle.  

• Varsinaista kilpailukeskusta ei järjestetä, vaan etämaali, jossa kilpailijoille ei ole muita toimintoja 
kuten yleisöaluetta, kahvilaa ym.  

• Kilpailijoiden ohjeistus ja informoiminen tapahtuvat pääasiassa kilpailujen nettisivuilla. 
• Järjestelyissä huomioidaan, ettei toimitsijat ole lähikontaktissa kilpailijoihin.  
• Pelastusviranomaiselle laaditaan kilpailusta pelastussuunnitelma. 
• Kilpailun terveysturvallisuudesta vastaa kilpailunjohtaja Samuli Heino. 

 

 

Kilpailun toiminnot, noudatettavat turvallisuusohjeet ja -periaatteet 
 

• Suunta Jyväskylän kilpailusivuilla https://suuntajyvaskyla.fi/kilpailut/haukkavuoren-keskimatka on 
ennen kilpailuja nähtävillä kilpailuohjeet sekä ajan tasalla olevat viranomaisten ohjeistukset ja 
määräykset, joita jokainen kilpailija ja toimitsija ovat velvollisia noudattamaan. 

• Ilmoittautuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan järjestäjien sekä viranomaisten antamia 
turvallisuusohjeita. 

• Kilpailutoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että suunnistajien ja toimitsijoiden lähikontaktit 
minimoidaan. 

• Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään täysin terveeksi. 
• Yhteiskyytejä ei suositella.  
• Paikoitusalueille pysäköidään järjestäjän opastuksen mukaisesti turvavälit mahdollistaen. 
• Kilpailualueellas on mm. infoteltta, maaliteltat, ja ensiapupiste. Tilojen väljyyteen ja käsidesin 

saatavuuteen kiinnitetään huomiota.  

• Kilpailijoita ohjeistetaan ennakkoon välttämään turhaa oleilua kilpailualueella. 
• Kaikki toimitsijat käyttävät suojamaskia tai visiiriä sekä pitävät turvavälit toisiinsa. 

https://suuntajyvaskyla.fi/kilpailut/haukkavuoren-keskimatka
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• Kaikille kilpailuun osallistuville urheilijoille ja huoltajille annamme suosituksen suojamaskin 
käyttämiselle kilpailujen aikana sekä pitämään turvavälejä toisiinsa. Kilpailusuorituksen aikana ei 
tarvitse käyttää maskia.  

• Kilpailijoita kehotetaan varaamaan riittävästi omia maskeja, mutta huolehditaan myös, että 
kilpailukeskuksessa on käsidesiä ja kasvomaskeja tarjolla järjestäjän toimesta.  

• Järjestäjä varaa riittävästi roska-astioita käytetyille maskeille ja jätteille 
• Kilpailijat lähetetään maastoon väljiksi rakennetuista lähtöalueista, joissa turvaväli on 2 metriä siten, 

että samalle radalle lähtevillä on vähintään kahden minuutin lähtöväli. 
• Järjestäjä huolehtii riittävästi lähtöpaikoille käsien desinfiointiainetta. 
• Metsässä kilpailijat ohjeistetaan pysymään vähintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan ja 

leimaamaan yksitellen rastilla. 
• Maalileimauksen jälkeen kilpailijoille annetaan käsidesiä ja jaetaan kasvomaski. Tämän jälkeen 

heidät ohjataan turvallisin välein kilpailukortin tarkastukseen ja siitä edelleen omaa kujaa pitkin 
väljemmille alueille. 

• Kilpailijat voivat seurata kilpailun kulkua online-tulospalvelusta omilta älylaitteiltaan. 
• Erillistä palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä, vaan palkinnot noudetaan Take away tyyliin 

kilpailukeskuksesta poistuttaessa infopisteestä. 
• Wc tiloina käytetään bajamajoja, joita on kolmessa eri paikassa kilpailualueella, joiden puhtautta ja 

desinfiointia tarkistetaan ja tarvittaessa hoidetaan säännöllisesti kilpailun aikana. 
• Kilpailun terveysturvallisuudesta vastaava valvoo toimitsijoiden avustamana, että turvavälit ja kaikki 

koronakauden turvatoimet toteutuvat kilpailukeskuksessa, lähdössä ja paikoitusalueella 
mahdollisimman hyvin.  
 

 

Kilpailutoimintoja on karsittu normaalista toiminnasta. 
 
• Kilpailupaikalla ei ole käytössä järjestettyjä pukeutumistiloja eikä peseytymismahdollisuutta. 
• Tulostaulua, ilmoitustaulua ei ole. 
• Kahviota ei järjestetä. 
• Muksulaa ei järjestetä. 
• Kuntosuunnistajia ja yleisöä ei ole paikalla. 

 
  
 
 

Samuli Heino 
Kilpailun johtaja 
Suunta Jyväskylä ry. 
050 3888 507 
Samuli.heino@lapti.fi 
 
 


