
Suunnistuksen pitkänmatkan kilpailu Karjalan Vaarat 3 30.5.2021 Tohmajärven 
Kemiessä 
 
Terveysturvallisuussuunnitelma 

 
Suunnistusseura Keski-Karjalan Rasti ry järjestää aikuisten MM- ja nuorten MM- ja EM-
pitkänmatkan näyttökilpailun, nuorten INOV8-liigan osakilpailun ja kansallisen pitkänmatkan 
suunnistuskilpailun Tohmajärven Kemiessä. Kilpailualueena Kemien alueen suunnistusmaastot. 
Kilpailijoiden määräksi arvioidaan noin 500, joiden lisäksi paikalla on kilpailun järjestäjiä noin 60.  
Kilpailu on Suomen suunnistusliiton alainen kilpailu ja siihen voivat osallistua vain 
lisenssisuunnistajat, joiden yhteystiedot löytyvät lisenssirekisteristä. Tapahtuma ei ole 
yleisötilaisuus. 
 
Käytössä ovat kilpailunumerot henkilöiden tunnistamiseksi lähdössä, maastossa ja maalissa. 
Tapahtuman aikataulu (lähtöajat) porrastetaan niin, että yhtä aikaa lähdössä, maastossa, maalissa 
tai paikoitusalueella ei tapahdu lähikontakteja kilpailijoiden kesken. 
 
Kilpailutoiminnot esim. tulospalvelu ja leimantarkistus järjestetään väljästi teltoissa, joissa on yhtä 
aikaa vain 2–3 toimitsijaa ja kilpailijaa. Kontaktit kilpailijoihin hoidetaan internetin ja puhelimen 
välityksellä, sekä tarvittaessa kuulutuksella. Yleisö ei saa tulla paikalle. Pelastusviranomaiselle 
on laadittu kilpailusta erillinen pelastussuunnitelma, jossa on mainittu kilpailun turvallisuudesta 
vastaava henkilö (Risto Möttönen). 
 
Kilpailukeskuksena toimii Tohmajärven kesäteatteri (os. Kirkkotie 14, Tohmajärvi). Käytössä ei 
ole sisätiloja. Tulostaulua, kisakahvilaa, muksulaa, koiraparkkia ei ole. Pesua ei järjestetä. Kilpailun 
Info sijaitsee kesäteatterin kioskissa. Varusteiden vaihto rajoitetusti järjestäjän ohjeiden mukaan 
kesäteatterin tiloissa. Kilpailijoita palvelee kilpailukeskuksen alueella toimiva Kahvila Meijän 
Kammari klo 10.00 alkaen. 
 
Lähtökynnyksellä (os. Kirkkotie 339, Tohmajärvi) näyttösarjojen kilpailijoilla on mahdollista 
käyttää suojana vanhan terveyskeskuksen (Risteen Hovi) tyhjillään olevia, kylmiä sisätiloja. 
Sisätiloissa on maskinkäyttöpakko ja velvollisuus huolehtia turvaväleistä.  
 
Toimitsijat valvovat maskien käyttöä ja turvavälien säilymistä sekä kilpailukeskuksessa että 
lähtökynnyksellä. 
 
KILPAILUN TOIMINNOT, NOUDATETTAVAT TURVALLISUUSOHJEET JA –PERIAATTEET 
 
Kilpailutoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että suunnistajien ja toimitsijoiden lähikontaktit 
minimoidaan. Kilpailusivuilla http://wp.kalevanrasti.fi/karjalan-vaarat-28-30-5-2021/  ja Keski-
Karjalan Rastin blogi-sivulla  Karjalan Vaara 3 julkaistaan kilpailuohjeet ja ajan tasalla olevat 
viranomaisten ohjeet ja määräykset, joita jokainen kilpailija ja toimitsija velvoitetaan noudattamaan. 
Ilmoittautuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan järjestäjien ja terveys viranomaisten 
antamia turvallisuusohjeita, jotka ovat Keski-Karjalan Rasti ry sivuilla. 

Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi.  
 
Yhteiskyytejä ei suositella ja paikoitusalueille pysäköidään järjestäjien opastuksen mukaisesti 
väljästi turvavälit mahdollistaen. Kilpailijoita ohjeistetaan ennakkoon viettämään kilpailupaikalla 
mahdollisimman vähän aikaa poistumaan välittömästi takaisin autoihin maaliin tultuaan. 
 
Paikoitusalueet sijaitsevat Kemien keskustassa. Kilpailijat opastetaan kilpailukeskukseen ja 
takaisin paikoitusalueille viitoitettuja reittejä pitkin. Siirtymien aikana kilpailijoita suositellaan 
noudattamaan turvavälejä ja käyttämään kasvomaskeja.   
 
Osa kilpailijoista vuokraa lainaemitin (emit = muovinen elektroninen kilpailukortti, jolla kilpailija 
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leimaa rasteilla). Vuokraemitit ovat nimellä varustettuna ja väljästi saatavilla infopisteeltä ja 
kilpailun jälkeen kilpailija palauttaa sen maalialueella sovitusti sille varattuun pisteeseen. 

Kansallisten sarjojen kilpailijoita ohjeistetaan ennakkoon saapumaan kisapaikalle n. 30 min 
ennen omaa lähtöaikaa, tulemaan suoraan autoista lähtöpaikalle (Lähtö 2) ja poistumaan 
mahdollisimman nopeasti takaisin autoihin maalin tultuaan. 
 
Kansallisten sarjojen kilpailunumerot ovat kilpailukeskukseen menevän tien varressa väljästi 
saatavilla useammasta jakopisteestä. Kilpailunumeroita ei kerätä takaisin. Emit-tarkastuslipukkeet 
ovat lähdössä (Lähtö 2). 
 
Näyttökilpailuiden sarjoilla on karantteeni- ja lähtöalue Risteessä Risteen Hovissa (os. Kirkkotie 
339, Tohmajärvi). Lähtökynnys avautuu klo 9.00 ja sulkeutuu klo 10.50. Kilpailijat siirtyvät sinne 
jalan viitoitettua reittiä kevyen liikenteen väylää pitkin. Siirtymisissä noudatetaan yleisiä 
turvallisuussäännöksiä ja varovaisuutta. 
 
Näyttökilpailuiden sarjojen kilpailunumerot ovat lähtökynnykseltä väljästi saatavilla 
useammasta jakopisteestä. Kilpailunumeroita ei kerätä takaisin. Lähtökynnykseltä lähtöpaikalle 
siirtyville kilpailijoille jaetaan GPS-laitteet ja -liivit ja kerätään heidän varustereppunsa 
kuljetettavaksi kilpailukeskukseen turvavälejä noudattaen. Emit-tarkastuslipukkeet ovat lähdössä 
(Lähtö 1). 
 
Kilpailussa on käytössä kaksi lähtöpaikkaa. Lähdöissä kilpailijoiden turvaväli on yli 2 metriä, 
joka tarkoittaa, että lähtökarsinat ovat rakennettu siten, että varmistetaan riittävät etäisyydet toisiin 
lähtijöihin ja toimitsijoihin. Verryttelyä varten on varattu alueet lähtökynnyksellä Risteen Hovin taka-
alueella ja kilpailukeskuksen lähtöpaikan vieressä olevalla pellolla. Lämmittelyyn varatuilla alueilla 
on riittävästi tilaa, jossa kilpailija voi verrytellä säilyttäen riittävät etäisyydet kanssakilpailijoihin.  
 
Lähdöistä kilpailijat lähetetään maastoon  minuutin välein useammalle radalle ja samalle radalle 
lähtevien lähtöväli on vähintään 3 minuuttia, jolloin lähikontaktin mahdollisuus on minimaalinen. 
 
Kilpailijat käyttävät kasvomaskia muulloin paitsi kilpailusuorituksen aikana. Kun kilpailija kutsutaan 
lähtökarsinaan, kilpailija ottaa pois kasvomaskin ja laittaa sen siihen varattuun roska-astiaan. 
Ennen lähtökarsinaan siirtymistä kilpailijalle tarjotaan  käsidesiä. 
 
Maastossa kilpailijat ohjeistetaan pysymään kahden metrin etäisyydellä toisistaan, leimaamaan 
yksitellen rastilla ja ohjataan maalileimauksen jälkeen 2 metrin välein kilpailukortin tarkastukseen. 
Ennen tarkastusta kilpailija ohjataan käyttämään käsidesiä ja laittamaan kasvojen suojaksi 
järjestäjien tarjoama kasvomaski. Kilpailija poistuu maalista ja leimantarkastuksesta järjestäjän 
ohjaamaa reittiä pitkin pysäköintialueelle. Kilpailijat, joilla on ollut käytössä GPS-laite, palauttavat 
laitteen ja liivin erikseen merkityssä paikassa. Toimitsijat valvovat, että kilpailijoiden välille ei synny 
lähikontaktia. 
 
Koko kilpailun kesto on arviolta klo 10.00 – 17.00 riippuen ilmoittautujien määrästä. Pitkänmatkan 
kilpailusuorituksen kesto Suunnistusliiton ohjeaikojen mukaan sarjasta riippuen 20-80 min. 
 
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 (todistettava). Käyttöpakko on voimassa myös 
pysäköintialueella. Kilpailijoita kehotetaan varaamaan riittävästi omia maskeja. Tarvittaessa 
järjestäjät tarjoavat maskin. Kaikki ohjeet ja tulokset ovat vain netissä. 
 
Kilpailukeskus tukeutuu alueella oleviin valmiisiin rakenteisiin. Info toimii kesäteatterin kioskissa.  
Maali ja tulospalvelu on liikuntahallin vieressä olevassa hiihdon huoltotilassa. Leimatarkastus 
teltoissa. Toimitsijat eivät tule lähikontaktiin kilpailijoiden kanssa, koska toimitsijat ovat joko sisällä 
huoltorakennuksessa tai teltoissa. Turvavälit on selväti merkitty.  
 



Kilpailukeskuksessa, lähtökynnyksellä ja lähdöissä  WC-tiloina bajamajat. Tilojen ruuhkautuminen 
ja jonojen muodostuminen pyritään estämään panostamalla opastukseen ja valvontaan. WC-tiloja 
desinfioidaan kilpailun aikana säännöllisesti. 
 
Kilpailukeskuksessa on tarjolla käsidesiä ja kasvomaskeja. Kaikki toimitsijat käyttävät maskia tai 
visiiriä sekä pitävät turvavälit kilpailijoihin ja toisiinsa. Toimitsijoilla on velvollisuus huolehtia 
maskien käytön ja turvavälien toteutumisesta. Informaatiota jaetaan riittävästi ennen kilpailua.  
 
Ensiapuhenkilöt ovat ammattilaisia ja osaavat noudattaa turvallisuus ja hygienia ohjeita ja käyttävät 
myös visiireitä tai kasvomaskeja. Kilpailun ensiavusta vastaa SPR:n Tohmajärven osasto. 
Kilpailukeskuksen esiapupisteen puh. 040 756 8881. 
 
Järjestäjä varaa roska-astioita käytetyille maskeille ja käsien desinfiointiainetta.  
Kilpailijat voivat seurata kilpailua online-tulospalvelusta, joten kilpailukeskuksessa ei ole 
tulostaulua.  
 

Sarjojen voittajat palkitaan. Palkintojen yleistä jakotilaisuutta ei ole vaan palkinnot on 
noudettavissa tulosten selvittyä Infosta.  
 
Kuvatun kaltaiset kilpailukeskuksen toiminnot ovat ollet käytössä tänä vuonna mm. Karjaa-rasteilla 
3.4.2021 ja Joutsenon Kullervon Rajarasteilla 1.-2.52021. Suunnistajat ovat noudattaneet 
erinomaisesti kaikkia ohjeita, joita myös annettiin säännöllisin välein kuulutuksilla. 
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Risto Möttönen    Aki Hukka 
Turvallisuuspäällikkö    Kilpailun johtaja 
Keski-Karjalan Rasti ry   Keski-Karjalan Rasti ry 
043 2180 400     050 590 6068 
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