
TERVEYSTURVALLISUUS LASTEN KOMPASSI-CUP TAPAHTUMASSA LIEDON ILMARISISSA, 5.5.2021 

Arvoisa terveysviranomainen, Liedon johtava lääkäri Veli-Matti Leinonen  

Liedon Parma järjestää suunnistustapahtuman Liedon Ilmaristen Metsäpirtillä keskiviikkona 5.5. Kilpailu 

on tarkoitettu alle 14 vuotiaille suunnistajille. Kilpailun osanottajamäärä on 100-150 lasta. Kilpailuun 

voivat osallistua vain lisenssiurheilijat, joiden yhteystiedot löytyvät lisenssirekisteristä. Kilpailun 

lähtöajat porrastetaan niin, että vältytään mahdollisuuksien mukaan lähikontakteilta  lähtöpaikoilla, 

kilpailualueella, maalissa tai paikoitusalueella. Lisäksi lähdöt on jaettu kahteen, eri paikassa sijaitsevaan 

lähtöön. Toimitsijoita on tapahtumassa yhteensä n. 12 henkilöä. Kilpailutoiminnot toteutetaan siten, 

että toimitsijoiden etäisyydet kilpailijoihin ja toisiin toimitsijoihin pystyttäisiin säilyttämään turvallisina. 

Lisäksi toimitsijat käyttävät koko kilpailun ajan hengitysmaskeja. Kilpailutoiminnot esim. lähdöt, maali ja 

tulospalvelu tapahtuvat ulkotiloissa, ja maksimissaan toimitsijoita on yhdessä kohteessa 2-3 henkilöä. 

Kilpailijat eivät pääse lähikontaktiin toimitsijoiden kanssa. Yleisö ei saa tulla paikalle. 

Pelastusviranomaiselle (poliisi) on laadittu erillinen tapahtumailmoitus.  

Kilpailun toiminnot, noudatettavat turvallisuusohjeet ja –periaatteet  

Kilpailutoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että suunnistajien ja toimitsijoiden lähikontaktit 

minimoidaan. Kilpailun kotisivuille https://www.liedonparma.fi/suunnistus/kilpailut/vs-kompassicup-1/  

tulee näkyviin kilpailuohjeet ja ajan tasalla olevat viranomaisten ohjeet ja määräykset, joita jokainen 

kilpailija ja toimitsija velvoitetaan noudattamaan. 

Ilmoittautuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan järjestäjien ja terveysviranomaisten antamia 

turvallisuusohjeita, jotka ovat kilpailujen kotisivuilla. 

 Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi. Yhteiskyytejä ei suositella ja paikoitusalueille 

pysäköidään järjestäjien ohjeistuksen mukaisesti väljästi turvavälit mahdollistaen. Kilpailijat ohjeistetaan 

ennakkoon tulemaan suoraan autoista opastusta pitkin lähtöpaikalle ja poistumaan välittömästi takaisin 

autoihin maaliin tultuaan.  

Kilpailijat lähetetään suunnistusradoille lähdöstä yhden - kahden minuutin välein, 1-3 kilpailijaa 

kerrallaan. Samalle radalle lähtevien lähtöväli on vähintään yksi minuutti. Kilpailualueella kilpailijat 

ohjeistetaan pysymään kahden metrin etäisyydellä toisistaan, leimaamaan yksitellen rastilla, ohjataan 

maalileimauksen jälkeen väylää pitkin (2 metrin välein) kilpailukortin tarkastukseen ja edelleen omaa 

väylää pitkin paikoitusalueelle. Maalissa, ennen leiman tarkastusta on tarjolla käsidesiä ja maskeja. 

Toimitsijat ohjeistavat ja valvovat, että kilpailijoiden välille ei synny lähikontaktia.  

Lähdössä kilpailijoiden turvaväli on 2 metriä, mikä tarkoittaa, että lähtökarsinat on rakennettu siten, että 

varmistetaan riittävät etäisyydet toisiin lähtijöihin ja toimitsijoihin. Koko kilpailun kesto on klo 17.00 - 

20.00. Kilpailu on keskimatkan kilpailu, joten suunnistajat käyttävät sarjasta riippuen aikaa noin 15-35 

minuuttia suunnistusratansa kiertämiseen.  

Kilpailun johtaja - toimitsijoiden avustamana - vastaa, että turvavälit ja kaikki koronakauden turvatoimet 

toteutuvat lähdössä, 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. Kaikki ohjeet ja tulokset ovat vain netissä. 

Kilpailukeskuksessa on ainoastaan ulkona sijaitseva maali ja infopiste sekä sisävessat. Turvavälit 

https://www.liedonparma.fi/suunnistus/kilpailut/vs-kompassicup-1/


merkitään selvästi lähdössä, maalin leimantarkistuksessa ja infopisteellä. Kaikki kilpailutoiminnot 

sijaitsevat ulkona. Kilpailija poistuu maalista ja leimantarkastuksesta järjestäjän määräämää väylää 

pitkin. Järjestäjä huolehtii maaliin käsien desinfiointiainetta ja maskeja sekä kontrolloi, että kilpailijat 

poistuvat mahdollisimman pian suorituksen jälkeen pysäköintialueelle.  

Kilpailussa ei ole ensiapupistettä, vaan kaikki ensiapua tarvitsevat toimet hoidetaan TYKS Akuutissa 

Turussa. Infopisteellä on ensiapulaukku pienien naarmujen ja vammojen omatoimiseen hotoon. 

Järjestäjä varaa roska-astioita käytetyille maskeille ja käsien desinfiointiainetta. Kilpailussa ei ole 

palkintoja sijoitusten perusteella. 

Kaikki toimitsijat käyttävät maskia tai visiiriä sekä pitävät turvavälit kilpailijoihin ja toisiinsa. Toimitsijoilla 

on velvollisuus huolehtia maskien käytön ja turvavälien toteutumisesta kilpailukeskusalueella. 

Informaatiota jaetaan riittävästi ennen kilpailua. Kilpailukeskuksessa on käsidesiä ja kasvomaskeja 

tarjolla.  

Kilpailutoimintoja karsittu  

Kilpailussa ei ole käytössä pukeutumis- tai peseytymistiloja eikä kanttiinia. Vessat ovat metsäpirtin 

sisätiloissa. Vessoissa on käsienpesumahdollisuus.  Infopisteessä kilpailija asioi ainoastaan noutaakseen 

mahdollisen vuokrattavan kilpailukortin tai ilmoittaakseen kilpailukortin vaihdosta.  
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