
TERVEYSTURVALLISUUS PYÖRÄSUUNNISTUKSEN SUOMEN CUP -KILPAILUSSA 1.-2.5.2021 EVOLLA 
 
Jokaisen kilpailijan, toimitsijan ja huoltajan tai muuten kilpailualueella olevan henkilön on noudatettava vallitsevia 
koronarajoituksia ja -suosituksia sekä alla olevia järjestäjän antamia ohjeita COVID-19 -tartuntariskin 
minimoimiseksi. 
 
Aluehallintoviraston koronatiedotus 
Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin koronatiedotus 
SSL:n koronaohjeistus 
 
Hiiltomiehet-seura järjestää Pyöräsuunnistuksen Suomen Cupin ensimmäisen osakilpailun Evo-pyöräsuunnistuksen 1.-
2.5.2021 Evon retkeilyalueella. Osanottajia vastaavissa tapahtumissa aikaisempina vuosina on ollut noin 200-300. 
 
Kilpailuun voivat osallistua vain lisenssiurheilijat, joiden yhteystiedot löytyvät lisenssirekisteristä. Käytössä ovat 
kilpailunumerot henkilöiden tunnistamiseksi lähdössä, maastossa ja maalissa. Tapahtuman aikataulu (lähtöajat) 
porrastetaan niin, että yhtä aikaa lähdössä, metsässä, maalissa tai paikoitusalueella ei tapahdu lähikontakteja. 
Kilpailutoiminnot, info, lähtö, maali, tulospalvelu ja leimantarkastus, ovat ulkona ja avonaisissa teltoissa, joissa on yhtä 
aikaa vain 1-3 toimitsijaa huolehtien turvaväleistä ja suojatuen maskeilla tai visiireillä. 
 
Yleisö ei saa tulla kilpailupaikalle. Pelastusviranomaiselle laaditaan kilpailusta erillinen pelastussuunnitelma, jossa 
on mainittu tapahtuman turvallisuudesta vastaava henkilö (Katri Niittymäki). 
 
Kilpailun toiminnot, noudatettavat turvallisuusohjeet ja –periaatteet 
Kilpailutoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että suunnistajien ja toimitsijoiden lähikontaktit minimoidaan. 
Järjestäjien kilpailusivuilla https://www.fillarirastit.com/evo-pyorasuunnistus-2021/ ovat kilpailuohjeet ja ajan tasalla 
olevat viranomaisten ohjeet ja määräykset, joita jokainen kilpailija ja toimitsija velvoitetaan ilmoittautuessaan 
noudattamaan. 
 
Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi. Yhteiskyytejä ei suositella ja paikoitusalueille, Evon leirialueen 
vanhalle lentokentälle, pysäköidään järjestäjien opastuksen mukaisesti väljästi turvavälit mahdollistaen. 
 
Kilpailijat ohjeistetaan ennakkoon tulemaan suoraan autoista lähtöpaikalle ja poistumaan välittömästi takaisin autoihin 
maaliin tultuaan. Kilpailunumerot ovat riittävän väljässä paikassa ja järjestäjät huolehtivat turvavälien toteutumisesta 
numeroiden haun yhteydessä. Lähdössä kilpailijoiden turvaväli on yli 2 metriä, mikä tarkoittaa, että lähtökarsinat on 
rakennettu siten, että varmistetaan riittävät etäisyydet toisiin lähtijöihin ja toimitsijoihin. Kilpailijat lähetetään 
maastoon useammalle radalle ja samalle radalle lähtevien lähtöväli on vähintään 2 minuuttia, jolloin lähikontaktin 
mahdollisuus minimoidaan. Metsässä kilpailijat ohjeistetaan pysymään vähintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan, 
mikä pyöräsuunnistuksen tyyppisessä urheilulajissa tapahtuu hyvin jo luonnostaankin. Kilpailussa käytetään langatonta 
kosketusvapaata leimausjärjestelmää, jolloin rasteilla leimatessa ei tapahdu minkäänlaista kontaktia 
rastileimasimen, -rakenteiden tai muiden kilpailijoiden kanssa. Maalissa kilpailijat ohjataan väljästi vähintään 2 metrin 
välein kilpailukortin tarkastukseen ja siitä edelleen paikoitusalueelle. Toimitsijat valvovat, että kilpailijoiden välille ei 
synny lähikontaktia. Järjestäjä toimittaa alueelle käsien desinfiointiainetta. 
 
Koko kilpailun kesto on päivittäin noin klo 10.00-17.00. Kilpailu on lauantaina keskimatkan kilpailu, jolloin suunnistajat 
käyttävät sarjasta riippuen suoritukseen aikaa noin 30-50 minuuttia ja sunnuntaina pitkän matkan kilpailu jolloin 
suoritukset kestävät noin 60-100 minuuttia. Koko kilpailualue on suuruudeltaan n. 22km2. 
 
Kilpailun turvallisuusvastaava – toimitsijoiden avustamana – vastaa, että turvavälit ja kaikki koronakauden turvatoimet 
toteutuvat lähdössä, maalissa, infossa ja paikoitusalueella. 
 
Kasvomaskin käyttö on pakollista muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana, ellei kilpailijalla ole lääkärinlausuntoon 
perustuvaa erivapautta maskin käytöstä (todistettava). Käyttöpakko on voimassa myös pysäköintialueella. Kilpailijoita 
kehotetaan varaamaan riittävästi omia maskeja. Tarvittaessa järjestäjät tarjoavat maskin. 
 
Kaikki kilpailun materiaalit, ohjeet ja tulokset ovat vain netissä – erillisiä tulos- tai ilmoitustauluja ei ole käytössä.  
 

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta
https://www.khshp.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta/
https://www.suunnistusliitto.fi/2020/12/koronaviruksen-vaikutukset-maajoukkueiden-toimintaan-seka-kansalliseen-kilpailukalenteriin/


Osanottajien kesken arvotaan palkintoja ja voittajien nimet julkaistaan etukäteen kilpailusivuilla. Palkinnot noudetaan 
infokatoksesta henkilökohtaisesti. Toimitsijat huolehtivat turvaväleistä. Katsastus- ja nuorten sarjoissa jaetaan voittajille 
lahjakortteja, jotka postitetaan jälkeenpäin. Kaikki toimitsijat käyttävät maskia tai visiiriä sekä pitävät turvavälit 
kilpailijoihin ja toisiinsa. 
 
Kilpailutoimintoja on karsittu, eikä kilpailupaikalla ei ole käytössä pukeutumistiloja eikä peseytymismahdollisuutta. 
Kilpailupaikalla ei ole kahviota tai ravintolapalveluja. Tulostaulua, ilmoitustaulua ja muksulaa ei ole. WC-toiminnot ovat 
Evon leirialueen WC-tiloja, joissa on tehostettu siivous ja käsidesiä tarjolla. Ensiapupiste on järjestetty. 
 
 
 
Mika Häkkinen  Katri Niittymäki 
Kilpailunjohtaja  Turvallisuusvastaava 
Hiiltomiehet ry  Hiiltomiehet ry 


