
LIITE 3 

Ohjeita koronan leviämisen ehkäisemiseksi 
 
Suunnistusliitto laati kesällä 2020 ohjeistuksen, joka koski maksimissaan 500 henkilön tapahtumiin 

liittyviä rajoituksia ja toimintaohjeita. Näitä ohjeistuksia voidaan hyödyntää korona-epidemian 

voimassaoloajan soveltaen niitä kulloinkin voimassa olevat rajoitukset ja suositukset huomioiden. 

Kaikessa toiminnassa on noudatettava viranomaismääräyksiä. 

 

• Jos itsellä tai läheisillä hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa lähteä mukaan tapahtumiin 
• Autokuntiin mielellään vain saman perheen jäseniä huomioiden henkilöiden lähtöajat 
• Tapahtumaan osallistumattomien henkilöiden ei tulisi saapua tapahtumaan 
• Ei seurojen bussikuljetuksia 
• Ei pesupaikkaa 
• Ei tulostauluja 
• WC-tilojen pinnat on puhdistettava usein mielellään desinfioivalla puhdistusaineella 
• Jos halutaan myydä kahvila- tai ruokatuotteita, on muistettava, ettei saa tarjota mitään 

tilaa tuotteiden nauttimiseen. Ainoastaan tuotteiden myynti takeaway -tyyliin on 
mahdollista. 

• Lähtöpaikoilla oltava tilaa, myös lähtöpaikkojen ”minuuttikynnykset” väljiksi. Esim. 5 
metrin välein 5 m leveät kynnykset. Pyrittävä järjestämään niin, etteivät kilpailijat joudu 
olemaan 1,5 metriä lähempänä toisiaan. 

• Lähtöpaikkoja voi olla useita ruuhkan välttämiseksi, mutta niiden sijoittelulla voi 
mahdollistaa mm. yhteisen K-pisteen, josta varsinainen suunnistusrata alkaa. 

• Lähtövälejä harvennettava, lähdöt esim. vähintään 2 minuutin välein. Tapahtumat 
venyvät, mutta turvallisuus lisääntyy. 

• Vapaiden lähtöaikojen käyttö varsinkin 35-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa on 
mahdollista. Tällöin lähtöpaikasta on kuitenkin tehtävä riittävän väljä, jotta lähtöä 
odottavilla on mahdollisuus säilyttää riittävä etäisyys toisiinsa. 

• Mahdollisuuksien mukaan voi jakaa osan sarjoista tapahtuviksi aamupäivällä ja osan 
iltapäivällä (esimerkki: vanhemmat sarjat aamupäivällä ja nuoremmat sarjat iltapäivällä) 

• Kilpailuohjeessa voidaan ohjeistaa toimimaan niin, että autosta siirrytään suoraan 
lähtöpaikalle ja maalista suoraan takaisin autolle. 

• Kaikki info, kilpailuohjeet, lähtöajat, tulokset ym. mahdollisuuksien mukaan vain netissä 
• Odotteluvaiheessa oleskelu väljästi, oltava paljon tilaa kisapaikoilla 
• Käsidesit maalissa esim. ennen kilpailukortin purkua 
• Kilpailutilanteessa: ei tönimisiä ym. ruuhkia leimatessa rastilla eikä loppusuoralla, 

vältettävä rastilla leimasimeen ja rastipukkiin koskemista 
• Maaston ja toimintojen salliessa, lähtöpaikkojen lisäksi myös maalipaikkoja voi olla 

esimerkiksi kaksi 
• Viestejä voidaan järjestää, kunhan huomioidaan toimintojen riittävä väljyys 

lähikontaktien välttämiseksi. Riittävistä hajonnoista on huolehdittava. 
• Kaikkien ikäsarjojen järjestäminen on mahdollista. 

 




