
TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA 

OK Botnian kansallinen kaksiosainen sprinttisuunnistuskilpailu 20.6. 2021  

Osoite: Murikantie 155, 68410 Alaveteli 

 

Yleistä: 

* OK Botnia järjestää kansallisen sprinttimatkan suunnistuskilpailun 20.5.2021 Alavetelissä. 

* Osallistujamäärä kilpailussa on noin 250.  

*Aluehallintoviraston ohjeiden mukaan kilpailuun voivat osallistua vain ne urheilijat, joilla on 

SSL:n lisenssi, ja joiden yhteystiedot ovat Suunnistusliiton lisenssirekisterissä.   

* Muille ei ole järjestetty osallistumismahdollisuutta ko. kilpailuun.  

* Yleisö saa tulla kilpailupaikalle AVI:n ohjeiden mukaisesti (päivitetty 09.06.2021). 

* Kilpailuaikataulu tehdään järjestäjän puolelta sellaiseksi, että lähdössä, maastossa, 

kilpailukeskuksessa tai pysäköintipaikalla pystytään välttämään lähikontakteja.   

* Kilpailijoita tiedotetaan pääasiassa internetin kisasivujen kautta sekä kilpailukeskuksessa 

kuulutuksen avulla. 

* Koronarajoituksista kuulutetaan kilpailukeskuksessa säännöllisesti. 

* Tulostaulu ja leimantarkistus sijaitsevat ulkotiloissa paikassa, jossa on runsaasti tilaa.   

* Pelastustoimelle laaditaan pelastussuunnitelma.  

* André Forsström (puh. 040 5277712) vastaa kilpailun terveysturvallisuudesta. 

  

Kilpailun toiminnot, turvallisuusohjeet ja kilpailussa noudatettavat 

turvallisuusperiaatteet:    

* Löytyvät Ok Botnian verkkosivuilta (https://www.okbotnia.fi/events/ok-botnias-nationella-

dubbelsprint-och-oidm-sprint-20-6-2021), ja joita jokaisen kilpailijan, kilpailun järjestäjän ja 

katsojan on noudatettava.   

* Kilpailuun ilmoittautuessaan kilpailijat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun järjestäjän ja 

terveysviranomaisten antamia ohjeita.  

* Kilpailu suunnitellaan järjestäjän toimesta niin, että siinä on mahdollista pitää riittävästi etäisyyttä 

muihin kilpailijoihin. 



*Tule kilpailualueelle vain, jos olet täysin terve.   

*Yhteiskuljetuksia ei suositella. 

*Pysäköinti tapahtuu järjestäjien ohjeiden mukaisesti lähikontaktien välttämiseksi.  

*Kilpailukeskuksessa on WC, itsepalvelukahvila ja ensiapupiste. Kilpailukeskuksen palvelut on 

sijoitettu niin, että niissä on mahdollista pitää riittävästi etäisyyttä muihin paikalla olijoihin. 

*Kilpailijoille ilmoitetaan etukäteen, siitä että he eivät jää tarpeettomasti kilpailupaikalle.    

*Kaikki kilpailun järjestäjät käyttävät kasvomaskeja ja pitävät turvaetäisyyksiä muihin. 

* Kaikille, jotka osallistuvat kilpailuun tai liikkuvat kilpailukeskuksessa, suosittelemme käyttämään 

kasvomaskia. Varsinaisen kilpailusuorituksen aikana maskeja ei tarvitse kuitenkaan käyttää. 

*Kannustamme kilpailijoita varaamaan itselleen mukaan riittävästi omia kasvomaskeja. Järjestäjä 

varmistaa myös, että kilpailupaikalla on saatavilla aina käsidesiä ja kasvomaskeja. 

*Järjestäjä varaa riittävästi roskiksia maskeille ja muille kilpailukeskuksen jätteille.    

*Kilpailijat lähetetään maastoon lähtöporrastuksen kautta, jossa turvaetäisyys toiseen kilpailijaan on 

vähintään 2 m. Jokaiselle radalle lähtee vain yksi kilpailija vähintään 1 minuutin välein. 

*Kilpailun järjestäjä varmistaa, että käsidesiä on saatavilla lähtöpaikalta. 

*Kilpailijat desinfioivat kätensä maalileimauksen jälkeen. Sen jälkeen he siirtyvät 

kilpailukeskukseen leimantarkastukseen (n.400 m maalista) ja jatkavat siitä kilpailukeskuksen 

alueelle ulkotiloihin.  

* Palkintojenjakoa ei ole järjestetty.  Kilpailijat saavat hakea palkintonsa kilpailukeskuksen infosta 

itsepalveluperiaatteen mukaisesti.  

* H/D10-12-sarjojen kilpailijat saavat palkintonsa maalissa. 

* Kilpailun jälkeen hakematta jääneet ÖID-mitalit toimitetaan seuroittain perille postitse. Muita 

tavarapalkintoja ei lähetä.      

*WC sijaitsee kilpailukeskuksessa. Erilliset henkilöt vastaavat WC:n desinfioinnista ja 

puhdistuksesta jatkuvasti kilpailupäivän aikana.  

  * Terveysturvallisuuspäällikkö ja kaikki kilpailun järjestäjät valvovat, että turvavälit ja -ohjeet 

toteutuvat kilpailukeskuksessa, lähtöpaikalla ja parkkipaikalla parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Palvelut, jotka eivät ole käytettävissä tässä suunnistuskilpailussa: 

* Pesu-   tai vaatteidenvaihtotiloja ei ole kilpailun järjestäjän toimesta saatavilla. Kilpailukeskuksen 

välittömässä läheisyydessä on yleinen uimaranta, jota voi käyttää peseytymiseen kilpailun jälkeen. 



* Järjestäjät eivät vastaa tämän uimarannan valvonnasta.    

* Ei lapsenvahtipalvelua. 

*  Ei ravintolaa (itsepalvelukahvila).  

 

Alavetelissä 14.6.2021 

_______________________________________________________________________________ 

Joakim Hansén     André Forsström 

Kilpailunjohtaja     Terveysturvallisuuspäällikkö   

0400-187072     040-5277712 

 


