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https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

= kuntosuunnistus

= omatoimirastit

= kansalliset

 Suunnistuskilpailut (=kansalliset) eivät ole yleisötilaisuuksia, eli niitä voi järjestää.
 Hyvän tavan mukaista on informoida kunnan/alueen vastaavia terveysviranomaisia, esim. näyttää kilpailun
terveysturvallisuussuunnitelma. Erityisesti isommissa tapahtumissa. Ko. viranomaiset eivät kuitenkaan ole
tässä toimivaltaisia lupaviranomaisia
 Mahdolliset ulkonaliikkumisrajoitukset hyvä huomioida PKS + Turku.
 Ymmärrettävää on, että huhtikuussa ei ole paljoakaan kansallisia (=yleinen koronatilanne ja ilmapiiri).
Toivottavaa kuitenkin on, että seurat jatkavat touko- ja kesäkuun kansallisten valmisteluja
suunnitellusti. Rokotetilanne kehittyy joka päivä, huhtikuusta alkaen nopeasti.
 Lähikisat erinomainen vaihtoehto kevääseen! (myös muilla alueilla kuin V-S ja Uusimaa)
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Kansalliset ja turvallisuus
Kansalliset eivät ole yleisötapahtumia silloin, kun yleisöä ei lasketa paikalle.
Yleisötapahtumien osallistujamäärä tai muut rajoitukset eivät koske kansallisia.
Kansallisessa ei tule olla avoimia sarjoja, joihin voi osallistua ilman lisenssiä.
Järjestämisen kaikissa vaiheissa on mietittävä turvallisuutta, kontaktien välttämistä
eri tavoin.
• OKM:n ja THL:n ohjetta koronatartuntojen ehkäisemiseksi on noudatettava (linkki)
• Terveysturvallisuussuunnitelma on hyvä laatia, vaikkei sitä vaaditakaan.
• Terveysturvallisuussuunnitelma on hyvä esittää paikalliselle terveysviranomaiselle,
vaikkei heiltä kysytäkään lupaa järjestämiseen.
•
•
•
•
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Kansalliset ja turvallisuus, case Billnäsin keskimatka
• Kilpailua varten laadittiin terveysturvallisuussuunnitelma, joka esitettiin Inkoon
johtavalle lääkärille. Mitään lupaa ei pyydetty/haettu.
• Johtava lääkäri kävi suunnitelman läpi koronaryhmässä ja totesi, että suunnitelman
pohjalta voidaan järjestää turvallinen tapahtuma.
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Kansalliset ja turvallisuus, case Billnäsin keskimatka
• Keskeisimmät nostot toimenpiteistä
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lähtöajat jaettu pitkälle ajalle. Kilpailun kokonaiskesto klo 10-17.30.
Toimitsijat eristetään mahdollisimman pitkälle plekseillä, aidoilla ym.
Maalin toiminnot ovat isoissa teltoissa, joissa on tilaa ja vain 2-4 toimitsijaa/teltta
Erilaiset ohjeet ja määräykset ovat nähtävissä järjestäjän nettisivuilla
Yhteiskyytejä ei suositella ja paikoitusalueille pysäköidään järjestäjien opastuksen mukaisesti
väljästi turvavälit mahdollistaen
Kilpailijat ohjeistetaan ennakkoon tulemaan suoraan autoista lähtöpaikalle (kaksi
lähtöpaikkaa) ja poistumaan välittömästi takaisin autoihin maaliin tultuaan.
Lähtökarsinat ovat väljiä, 2 m etäisyys mahdollista muihin henkilöihin.
Metsässä kilpailijat ohjeistetaan pitämään 2 m turvavälit, leimaamaan yksitellen rastilla.
Kilpailijat ohjataan maalileimauksen jälkeen useampaa väylää pitkin (2 metrin välein)
kilpailukortin tarkastukseen ja edelleen omaa nauhakujaa pitkin paikoitusalueelle. Toimitsijat
valvovat, että kilpailijoiden välille ei synny lähikontaktia.
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Kansalliset ja turvallisuus, case Billnäsin keskimatka
• Keskeisimmät nostot toimenpiteistä
– 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. Tarvittaessa järjestäjä tarjoaa maskin.
– Järjestäjä varaa roska-astioita käytetyille maskeille ja käsien desinfiointiainetta.
– Osanottajien kesken arvotaan palkintoja ja nimet julkaistaan etukäteen Karjaan Uran
kilpailusivuilla. Palkinnot haetaan teltasta, joka sijaitsee kilpailukeskuksesta poistuttaessa.
Pääsarjoissa ja nuorten sarjoissa jaetaan voittajille lahjakortteja, jotka postitetaan jälkeenpäin.
– Kaikki toimitsijat käyttävät maskia tai visiiriä sekä pitävät turvavälit kilpailijoihin ja toisiinsa.
– Kilpailupaikalla ei ole käytössä pukeutumistiloja eikä peseytymismahdollisuutta.
– Tulostaulua, ilmoitustaulua ja muksulaa ei ole

– WC-toiminnot ovat Bajamajoja, joita kilpailun järjestäjä puhdistaa ja desinfioi säännöllisesti
kilpailun aikana.
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Seurojen harjoitustoiminta, leirit ja suunnistuskoulut
•
•

Suunnistusseuroja kehotetaan seuraamaan erityisesti alueellisten ja paikallisten (AVIt, kunnat, kaupungit,
kuntaliittymät) viranomaisten päätöksiä ja ohjeistuksia.
https://www.olympiakomitea.fi/2021/03/05/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/ > Olympiakomitean yleiset ohjeet, jotka varmasti päivittyvät tilanteen edetessä, esim. pääkaupunkiseudun ja
Turun rajoitukset.

Lasten ja nuorten eli alle 20-vuotiaiden toiminta 8.-28.3.2021 leviämis -ja kiihtymisvaiheen alueilla (sairaanhoitopiirit):
•
•
•

Vuonna 2008 syntyneille ja tätä nuoremmille voidaan järjestää harjoituksia terveysturvallisuus huomioiden sekä
sisällä että ulkona -> SSL suosittaa huhtikuun osalta vain ulkoharjoituksia ja pienryhmiä, joissa huolehditaan
etäisyyksistä.
Vuonna 2007 syntyneiden ja tätä vanhempien toiminta keskeytetään sulun ajaksi 8.-28.3.2021 sisätiloissa, kun
osallistujia on yli 10, ja ulkotiloissa, kun osallistujia on yli 50 -> SSL suosittaa huhtikuun osalta vain
ulkoharjoituksia ja pienryhmiä, joissa huolehditaan etäisyyksistä.
Suunnistusliitto suosittaa, että myös vuonna 2007 syntyneiden ja tätä vanhempien nuorten ulkoharjoituksissa
huomioidaan, ettei kokoontumisia synny ja mahdolliset lähtöryhmät tms. pidetään mahdollisimman pieninä ja
huolehditaan turvaväleistä. Turvallisinta on toteuttaa omatoimiharjoituksia tai etukäteen määritellyillä
henkilökohtaisilla lähtöajoilla toteutettavia harjoituksia. -> SSL suosittaa huhtikuun osalta samoja käytäntöjä.
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Seurojen harjoitustoiminta, leirit ja suunnistuskoulut
• Leiritoiminta: Seurojen ei tulisi järjestää majoitusta tai yhteisiä ruokailuja sisältävää
harjoitus- tai leiritoimintaa myöskään huhtikuussa tai niin kauan kuin tilanne vaatii,
samoin yhteiskyytejä tulisi välttää -> SSL suosittaa omatoimisia leiripäiviä, joihin
matkustetaan vain oman perheen kanssa ja harjoituspaikalla huolehditaan
etäisyyksistä. Mikäli matkustetaan eri maakuntaan, ei suositella kauppakäyntejä tms.

Huomioidaan alueellisuus
eli ollaanko epidemian
osalta perustasolla,
kiihtymisvaiheessa vai
leviämisvaiheessa.
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Seurojen harjoitustoiminta, leirit ja suunnistuskoulut
Lasten suunnistuskoulut
- Suunnistuskouluja voidaan toteuttaa huomioiden aiemmat ohjeet -> Kannustetaan
käynnistämään lasten suunnistuskoulut ja hyödyntämään myös etäaloituksia jne.
* Porrastus ryhmien aloituksissa, kokoontumispaikkojen hajauttaminen
* Jako pienempiin ryhmiin, osallistuminen oman aikuisen kanssa
* Ennakkoilmoittautuminen harjoituksiin
* Kartanjakopaikka omatoimisille osallistujille
* Vain tarvittavat henkilöt paikalle, maskin käyttö
Lähikontaktien välttäminen ja vastuullisuus!
- Harjoituspankki ja seurayhteistyö
- Hippo-suunnistuskoulumallin materiaalit
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Seurojen harjoitustoiminta, leirit ja suunnistuskoulut
Aikuisten suunnistuskoulut ja harrastetoiminta
- Aikuisten harrastetoiminnan (yli 20-vuotiaat) OK:n ohjeet:
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Seurojen harjoitustoiminta, leirit ja suunnistuskoulut
Aikuisten suunnistuskoulut ja harrastetoiminta
- Aikuisten suunnistuskouluissa ja harrastetoiminnassa suositellaan ”etäopetusta” sekä
omatoimiharjoituksia
- Kokoontumisrajoitusten huomioiminen -> hajautetut pienryhmät (leviämisvaihe)
- Vastuullisuus!!
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Maajoukkuetoiminta
•

Maajoukkueella ei varsinaisia leirejä maalis-huhtikuussa. Maaliskuussa on ollut sprinttipäiviä
Jyväskylässä, Turussa ja Helsingissä, joihin alueella asuvat urheilijat ovat osallistuneet. Majoitus
on ollut kotona ja muuta yhteistä ohjelmaa ei ole ollut.

•

EM-kisat (sprintti) Sveitsissä toukokuussa sekä MM-kisat heinäkuussa Tsekissä todennäköisesti
pidetään.

•

EM-kisojen valintaohjeisiin muutos: ratatesti (5000m) 16.4. jää pois. Sprintti + Rerun Keravalla
18.4. pyritään järjestämään. Kisa on vain pääsarjoille ja mukaan pääsee 150 urheilijaa (75+75).

•

MM-maastomatkojen valintaohjeisiin muutos: katsastukset siirretään Tsekistä Suomeen. Samat
päivämäärät käytössä 29.-30.5., Karjalan Vaarat -kisat 2 ja 3 Joensuun seudulla toimivat
näyttökilpailuina.
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Kiitos!
Suomen Suunnistusliitto

