TERVEYSTURVALLISUUS RASTI-KURIKAN SUUNNISTUSKILPAILUSSA 2.6.2021
Arvoisa terveysviranomainen, JIK:n johtava ylilääkäri Jouni Parkkonen, Rasti-Kurikka
järjestää aluemestaruus-partiokilpailun Käräjävuoressa. Viime vuonna osanottajia oli noin
250 ja saman verran voidaan odottaa ilmoittautuvan tänäkin vuonna. Kilpailukeskuksena
toimii Käräjätallien “hiittisuora”, jossa on runsaasti tilaa kilpailun eri toiminnoille.
Am-partio kilpaillaan kaikissa ikäsarjoissa kolmihenkisin joukkuein. Joukkueen johtaja
käyttää numerolappua, joka noudetaan itse niille varatulta narulta. Lähtöpaikkoja on kaksi ja
yhteislähdöt porrastetaan kymmeneen eri lähtöön, jotka tapahtuvat kymmenen minuutin
välein. Käsidesiä on käytettävä siirryttäessä lähtöön ennen Emit-kortin nollausta.
Lähtöpaikalla toimitsijat ja kilpailijat käyttävät kasvomaskia ja järjestäjät huolehtivat eri
joukkueiden ja lähtöryhmien välisistä turvaetäisyyksistä. Lähdön jälkeen joukkueiden jäsenet
jakavat väljässä paikassa rastit keskenään ja voivat riisua maskin niille varattuun roskikseen.
Maalissa kilpailijat ottavat käsidesiä ja ottavat järjestäjän tarjoaman kasvomaskin. Sen
jälkeen heidät ohjataan odottamaan turvavälein vuoroaan Emit-kortin luentaan, joka
tapahtuu toimitsijavaunulla. Toimitsija on pleksin takana vaunussa. Tulokset julkaistaan vain
kuulutuksessa ja seuran nettisivulla. Palkinnot noudetaan infosta joukkueittain eikä
varsinaista palkintojenjakoa ole. Hygieniaan kiinnitetään huomiota. Pukeutumistiloja tai
peseytymismahdollisuutta ei ole. WC-tiloihin jonotetaan turvaväleistä huolehtien ja niitä
desinfioidaan säännöllisesti.
Lasten välttämättömien huoltajien lisäksi yleisöä ei saa tulla paikalle. Kahvio järjestetään
take-away periaatteella ja Rasti-Kurikalla on jo kokemusta turvallisen tarjoilun
järjestämisestä pandemia-aikana. Pelastusviranomaiselle laaditaan kilpailusta erillinen
pelastussuunnitelma.
Rasti-Kurikan verkkosivuilla ovat kilpailuohjeet ja ajan tasalla olevat viranomaisten ohjeet ja
määräykset, joita jokainen kilpailija ja toimitsija velvoitetaan noudattamaan
ilmoittautuessaan. Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi.
Kilpailun turvallisuuspäällikkö Aarne Orhanen vastaa toimitsijoiden avustamana, että
turvavälit ja kaikki koronakauden turvatoimet toteutuvat lähdöissä, maalissa,
toimitsijavaunulla ja paikoitusalueella. Kasvomaskin käyttö on pakollista muulloin kuin
kilpailusuorituksen aikana, ellei ole lääkärinlausuntoon perustuvaa erivapautta. Käyttöpakko
on voimassa myös pysäköintialueella. Kaikki toimitsijat käyttävät maskia tai visiiriä sekä
pitävät turvavälit kilpailijoihin ja toisiinsa. Toimitsijoilla on velvollisuus huolehtia maskien
käytön ja turvavälien toteutumisesta. Kaikilla vastuuhenkilöillä ja lähes kaikilla toimitsijoilla on
jo aiemmista kilpailuista kokemusta terveysturvallisuuden kannalta hyvistä toimintatavoista.
Informaatiota jaetaan riittävästi ennen kilpailua. Yhteistyöterveisin Aarne Orhanen kilpailun
tiedottaja 050 530 1850 aarne.orhanen@gmail.com

