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Yleistä 
 

Suunnistuksen erikoispitkänmatkan SM-kilpailu vuodelle 2015 myönnettiin järjestettäväksi Vehkalahden 

Veikkojen toimesta vuonna 2013. Samana vuonna tehtiin varaus kilpailukeskuksesta (Kotkan kaupungin 

omistama Lintukodon leirikeskus), asetettiin kilpailualue harjoittelukieltoon, aloitettiin lupien hankinta 

maanomistajilta sekä yhteistyö metsästysyhdistysten kanssa, tehtiin kartoitussopimus ja karttaraha-

anomus Haminan kaupungille, laadittiin alustava budjetti sekä koottiin avainhenkilöistä 

järjestelytoimikunta. 

Järjestelytoimikunnassa tapahtui kaksi merkittävää muutosta. Kilpailun johtaja vaihtui maaliskuussa 2015, 

ensiksi valitun johtajan uusien työesteiden vuoksi. Tulospalvelun johtaja vaihtui viikko ennen kilpailua. 

Kilpailut saatiin silti pidettyä ja palkinnot jaettua, eikä protesteja tehty. On kuitenkin tärkeää, että jokaiselle 

keskeiselle vastuuhenkilölle on nimetty myös varahenkilö tai sijainen joka kykenee jatkamaan tehtävän 

hoitamista ensi sijaisesti nimetyn henkilön syystä tai toisesta estyessä jatkamaan tehtävässä. 

Kilpailun erikoisuutena oli mahdollisuus majoittaa n. 60 vierasta aivan kilpailukeskuksen ytimessä, 

leirikeskuksen majoitustiloissa. Tiloja ei erityisemmin markkinoitu, mutta kysyntää oli ja tilat täyttyivät. 

Tarjosimme paketin johon sisältyi päivällinen lauantaina klo 19-21 ja aamiainen sunnuntaina kello 7-10. 

Kutsuvieraiden ja toimitsijoiden kohdalla kokeilimme kisapäivänä järjestelyä, että kaulassa tai rintapielessä 

kannettava kortti oikeutti käyttämään vapaasti ravintola- ja kahvilapalveluja. Korteissa ei ollut mitään 

kantajaansa koskevaa tunnistetietoa. Järjestelmä toimi erittäin hyvin. 

Toimitsijoilla so. talkoolaisilla oli ruoka- ja kahvihuolto täysipainoisesti tarjolla myös tärkeimpänä 

rakennuspäivänä lauantaina, sekä purkupäivänä maanantaina. 

 

Viranomaisyhteistyö 
 

Viranomaistoimintaa elähdyttää ajattelu, että kaikki toiminta, vähäinenkin, käynnistetään aloitteesta joka 

laaditaan kirjallisena, esimerkiksi anomuksena tai esityksenä, ja jonka toimivaltainen viranomainen sen 

jälkeen ratkaisee sellaisenaan tai asiantuntijalausunnon (kirjallisen!) nojalla. Harrastetoiminnassa sovitaan 

paljon asioita suullisesti tai muuten epävirallisesti. On syytä olla tarkkana mitä viranomainen, etenkin 

poliisi, vaatii osapuolten allekirjoittamina dokumentteina. 

 

Viranomaisyhteistyön hoiti kilpailun johtaja pl. erikseen nimeltä mainitut muut toimijat.  

Viranomaisyhteistyön keskeisimmät asiat sisältyvät poliisille annettuun selvitykseen josta tähän on koottu 

tärkeimmät. (Katso: Poliisin lomake: Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä SM-2008 

428.681.1.02.003/10.6.2013, sivu 5): 

 

Kartta yleisötilaisuuden järjestämispaikasta, yleisötilaisuuden lähialueista ja mahdollisista vaikutusalueista 

Toimitimme poliisille kartan kilpailukeskuksesta (1:1500). Karttaa kilpailumaastosta tai 

lähialueista ei toimitettu. 

 

Toimeenpanopaikan omistajan suostumus tai selvitys siitä, että yleisötilaisuuden järjestäjällä on omistus- 

tai hallintaoikeus järjestämispaikkaan ja kyseinen oikeus sisältää oikeuden järjestää yleisötilaisuuksia. 

Suostumus-, selvitys-, ja vuokraussopimuksia ei toimitettu kirjallisina poliisille. Selvitimme, 

että Vehkalahden Veikot on vuokrannut kilpailukeskuksena käytettävän Turkian Lintukodon 

leirikeskuksen Kotkan kaupungilta. Kerroimme myös, että kilpailumaaston maanomistajien ja 

pysäköintiin käytettävien peltojen omistajien kanssa on tehty sopimus maa-alueitten 

käytöstä, ja vaikka sopimukset pyrittiin kirjepostitetun sopimuspohjan ja vastauskuoren 
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avulla saamaan kirjallisina, niin suurin osa sopimuksista saatiin suullisina (so. puhelimessa 

”perään soittamalla”). 

 

Luettelo järjestyksenvalvojista/tilapäisistä järjestyksenvalvojista 

Esitimme aluksi, että järjestyksenvalvonta hoidettaisiin järjestäjän isännänvastuulla, ilman 

nimettyjä järjestyksenvalvojia. Poliisi kuitenkin edellytti nimettäväksi neljä 

järjestyksenvalvojaa. Tämän jälkeen nimettiin kilpailun turvallisuuspäälliköksi Arto Tilli, joka 

kokosi viiden henkilön järjestyksenvalvojaryhmän ja toimitti heidän nimensä ja 

järjestyksenvalvoja –korttien numerot poliisille. Tilapäisiä järjestyksenvalvojia ei esitetty. 

 

Yleisötilaisuutta koskeva turvallisuussuunnitelma (poliisille) 

SM-kilpailun kokoiseen tapahtumaan on järkevintä laatia yhdistetty suunnitelma, jossa 

esitetään kootusti turvallisuuteen, pelastukseen (ml. suunnitelma ensiavusta)  ja 

liikenteenohjaukseen liittyvät suunnitelmat. Tähän kilpailuun laadittiin ensin 

pelastussuunnitelma (palomestari Jaakko Hämeenniemi) johon oli liitetty suunnitelma 

ensiavusta (ea-vastaava Johanna Tilli). Kokonaisuutta täydennettiin poliisin vaatimuksesta 

myöhemmin laaditulla turvallisuussuunnitelmalla. Sen teki kilpailun johtaja. 

Laajennettu Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma sisältää kokonaisuuden, jonka hyväksyy 

osaltaan pelastusviranomainen (käytännössä palotarkastaja) ja osaltaan poliisi. On hyvä 

toimittaa molemmille viranomaisille oma kappale viimeistään noin kolme viikkoa ennen 

kisoja, ja liittää molempiin saatesanat, että kaksoiskappale on toimitettu juurikin sille toiselle 

viranomaiselle. Poliisille toimitettava kappale on hyvä liittää ilmoitukseen yleisötilaisuuden 

järjestämisestä. 

 

Luettelo yleisötilaisuuden vastuuhenkilöistä 

Vastuuhenkilöt lueteltiin turvallisuussuunnitelmassa 

 

Liikenteenohjaussuunnitelma 

Ilmoitimme poliisille, että liikenteenohjausta (so. yleisellä tiellä tapahtuvaa toimintaa) ei 

järjestetä, vaan ainoastaan pysäköinnin opastusta pellolla. Muussa tapauksessa poliisi olisi 

edellyttänyt etukäteen nimilistan (ml. HETU) liikenteenohjaajista, ja tehnyt henkilöistä 

hyväksymisratkaisun. 

Tähän kisaan ei haettu lupaa ELY-keskukselta tilapäisten liikennemerkkien asettamisesta 

tielle. Jos näin olisi tehty, olisi niistä tehdyt päätökset tullut liittää poliisille tehtävään 

yleisötilaisuus –ilmoitukseen. 

 

Hyväksytty jätehuoltosuunnitelma 

Poliisille kerroimme, että jätehuollossa tukeudutaan leirikeskuksen kiinteään jätehuoltoon, 

jota täydennetään keräämällä maastosta roskat kisan jälkeen. 

Poliisi ei vaadi tiedokseen päätöstä ympäristön ja terveydensuojelun -suunnitelmasta. 

Sellainen on kuitenkin hyvä laatia. Haminan kaupungin terveystarkastaja otti puhelimitse 

yhteyttä kilpailun johtajaan kilpailuviikolla. Keskustelun kuluessa hän sai vastauksen 

kysymyksiinsä mm: elintarvikehygieniasta (sis. kylmäsäilytys, talousveden laatu), 

henkilöhygieniasta (WC, peseytyminen, käsienpesu), jätehuollosta ja ympäristön 

kuormittumisesta (mm. tilapäissaunan laskuvedet). 

Kilpailumaaston ympäristöarvoista ja suojeltavista luontokohteista haimme lausunnon 

Haminan kaupungin ympäristötarkastajalta 2014, jolloin ne saatiin hyvissä ajoin 

ratamestareiden käyttöön. 
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Todistus tilapäisten rakenteiden hyväksymisestä 

Poliisille annoimme seuraavan selvityksen: 

Kilpailukeskukseen pystytetään 7-8 ns. toritelttaa, kahvila, info, tulospalvelu jne. käyttöön. 

Maaliviitoitus rajataan tärkeimmistä kohdista mellakka-aidalla, muualla muovinauhalla. 

Kenttäpäällikkö Hannu Kuikko on kuvaillut tilapäisten rakenteiden suunnitelman Haminan 

kaupungin johtavalle rakennustarkastajalle Ari Brusilalle. Brusila on hyväksynyt suunnitelman 

(21.8.2015) suullisesti ja ilmoittanut samalla ettei katso tarpeelliseksi suorittaa rakenteiden 

katselmusta tapahtumapaikalla. 

 

Todistus elintarvikemyynnin hyväksymisestä 

Kerroimme poliisille, että ravintolapäällikkö Maija-Liisa Forsell (Harjun oppimiskeskuksen 

ravintolan ravintolapäällikkö). on tehnyt ilmoituksen ravintola-, kahvila-, ja grillimyynnistä 

Haminan kaupungin ympäristötarkastajalle 22.9.2015. 

 

Todistus vastuuvakuutuksesta 

Selvitimme poliisille Suomen Suunnistusliittoon jäsenseuroilleen ottaman vakuutusturvan 

sisällön 

 

Todistus ensihoidon järjestelyjen hyväksymisestä 

Turvallisuussuunnitelmassa kerrotun lisäksi kerroimme, että ensihoidon vastuuhenkilö 

Johanna Tilli on informoinut kilpailusta ja sen ensiapujärjestelyistä ensihoidon vastuulääkäriä 

1.9.  Hänellä ei ollut kisojen suhteen erityisiä vaatimuksia. Mm. Ambulanssipäivystystä 

kisapaikalle ei tarvinnut järjestää. 

 

Kartta- ja ratamestarityö 
 

Kartoittajaksi valikoitui tarjouskilpailun jälkeen Janne Weckman. Varsinainen kartoitustyö alkoi talvella 

2013 ja koko käytettävä alue oli kartoitettu syksyllä 2014. Tämän jälkeen karttaan tuli enää pieniä 

muutoksia. Alue pieneni jonkin verran alun perin aiotusta yhden maanomistajan kiellettyä palstojensa 

käytön. Pohja-aineistona käytettiin laserkeilausaineistoa ja MML:n ilmakuvia. Ensin oli tarkoitus hyödyntää 

myös alueelta olevaa vanhaa karttaa, mutta kasvillisuuskuvaus ei ollut enää ajan tasalla ja uudet laserkäyrät 

erosivat vanhasta siinä määrin, että vanhasta kartasta ei juuri ollut hyötyä. Näin laajan alueen 

kartoittaminen vie runsaasti aikaa ja kasvillisuuskuvauksen saaminen kilpailuhetkeä vastaavaksi oli 

haastavaa. Koejuoksijoiden avulla löydettiin mm. uusia harvennuksia ja hakkuita lähes joka kerta kun niitä 

järjestettiin. 

Ratamestareiden työnjako sovittiin siten, että Jorma Sipilä vastaisi veteraanisarjojen radoista ja Jonne Lehto 

nuorten- ja pääsarjojen ratojen suunnittelusta. Ratamestariryhmään kuului myös kartantekijä Janne 

Weckman, jonka kanssa ratamestarit tekivät tiivistä yhteistyötä hyödyntäen ratamestarin 

maastotuntemusta. Weckman toimi myös ylimääräisenä silmäparina ratasuunnittelussa ja ideoinnissa. 

Ratamestariryhmän johtaja Jorma Sipilä laati maastossa aiemmin pidettyjen kilpailujen (SM- pikamatka + 

R2 SM- keskimatka) kilometrivauhtien pohjalta hahmotelman ratojen pituuksista. Hajontojen määriä eri 

sarjojen kohdalla hahmoteltiin myös jo ennen varsinaisten ratojen suunnitteluvaihetta. Yhteiset 

suuntaviivat sovittiin ja jo alussa hahmotellut matkat sekä hajontojen määrä säilyivät pitkälti samoina aina 

lopullisiin ratoihin asti. Ratapituuksia hienosäädettiin myös vertaamalla kilometrivauhteja aiempien vuosien 

SM- erikoispitkien kilpailuihin ja viimeiset hienosäädöt muutamien sarjojen osalta tehtiin vielä syksyn SM- 
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pitkien matkojen jälkeen, kun saatiin lopullinen kuva varsinkin nuorimpien juniorisarjojen ikäluokkien 

etenemisvauhdeista. 

Ensimmäisissä ratasuunnittelujen versioissa katsottiin yhdessä ratamestariryhmän kesken alustavia 

suuntaviivoja kilpailukeskuksen sijainti, lähdöt, kartanvaihdot sekä kielletyt alueet huomioiden. Osa 

kielletyistä alueista huomioitiin ratasuunnittelussa kiertämällä alueet, jonka jälkeen kielletyt alueet voitiin 

jättää painamatta karttaan. Suuntaviivojen laadinnassa ja alustavissa hahmotelmissa hyödynnettiin Janne 

Weckmanin maastotuntemusta ja pyrittiin laatimaan maastonkäytön osalta sellaiset suunnitelmat, jotka 

hyödyntäisivät parhaalla mahdollisella tavalla maaston tarjoamia mahdollisuuksia erikoispitkien matkojen 

ratojen suunnitteluun. Pyrkimyksenä oli alusta asti suunnitella kilpailumuodon edellyttämät ja arvoiset 

radat, joissa olisi tarjolla monipuolisia haasteita. Liian tarkkoja rastipisteitä pyrittiin välttämään ja pitämään 

perhos- ja salmiakkihajonnoista huolimatta rastien lukumäärät radoilla kohtuullisina. 

R1- ratojen osalta parhaat hajontapaikat katsottiin ratasuunnittelun alkuvaiheessa ja pääsarjojen ratojen 

laadintaa ohjasivat lisäksi Lehdon ajatukset mahdollisuudesta hyödyntää varsinkin miesten pääsarjassa 

hajontamenetelmää, jota ei ennen oltu (ainakaan Suomessa SM- tasolla) käytetty. Kyseisessä 

hajontamenetelmässä kolmen hajontaa hyödynnettiin sekä kahdella alun lyhyemmällä lenkillä, kuin myös 

viimeisellä pidemmällä lenkillä. Näin ollen hajonta ei ollut kilpailijoilla tiedossa eikä näkynyt karttaan 

painettuna. Vaikka naisten pääsarjassa vastaavanlaisen kolmen hajonnan kaksi viimeistä olivatkin karttaan 

painettuna, saivat ne miesten pääsarjan tavoin, mahdolliset syntyneet porukat, vielä hyvin hajalle 

verrattain lähellä kilpailun loppua. Ajallisesti viimeisen pidemmän lenkin hajonnat pyrittiin pitämään 

pääsarjoissa mahdollisimman tasaisina. Muissa sarjoissa erilaisilla salmiakkihajonnan variaatioilla pyrittiin 

hajottamaan kilpailijoita siten, että ajallisesti ero oli riittävä siinä mielessä, ettei hitaammalta hajonnalta 

pääsisi juoksemaan nopeammalta hajonnalta tulevien selkiä kiinni. Nykyisillä osanottajamäärillä 4 erilaista 

rataa nuorten sarjoilla tuntuisi sopivalta määrältä. D/H 21 sarjoille 8-12 erilaista läpivientiä riittänee. 

   

Rasteja oli käytössä yhteensä 102. Leimasimia oli rasteilla pääsääntöisesti yksi. Kahden leimasimen rasteja 

oli 16 kappaletta - yhteislähtösarjojen ensimmäisillä rasteilla sekä alkumatkan keskusrasteilla ja toiseksi 

viimeisillä rasteilla. Online- rasteja oli viimeisten rastien lisäksi maastossa kaksi. Toinen varvauksessa eli 

viimeinen rasti ennen kartanvaihtoa ja toinen varoitusrasti n. 1,5 kilometriä ennen maalia.  

Rastien rakenteena käytettiin maastosta löytynyttä puuta. Rastipukkien rakentaminen vei n. 50 

miestyötuntia. Leimasinten ja rastilippujen vienti toteutettiin kisaa edeltävänä päivänä ja vei 9 hengen 

ryhmältä aikaa n. 3 tuntia. Rastien tarkistus suoritettiin kisa-aamuna ennalta tulostetuilla lenkeillä, jolloin 

varmistettiin, että tulospalvelulla oli rastikohtaisesti oikeat emit leimasinten numerot. Samalla saatiin myös 

tieto mahdollisista ”hyytyneistä” rastiyksiköistä. Yön aikana oli 1 leimasin pimentynyt. Rastiliput ja 

leimasimet haettiin pois maastosta välittömästi maalin sulkeuduttua ja kalusto oli järjesteltynä ja pakattuna 

2 tuntia kisan päättymisen jälkeen.  

Kartat painettiin Multiprintissä Vantaalla. Painatustiedostojen tekemisestä vastasi Janne Weckman. 

Kartasta tehtiin neljä versiota (A3 1:15000, A4 1:15000, A3S 1:10000 ja A3 1:10000). Ratojen 

painatustiedostojen tekeminen oli työlästä koska erilaisia ratoja oli 90kpl. Tähän kannattaa varata aikaa. 

Radat kannattaa tehdä mahdollisimman pitkälle Ocadin ratasuunnittelulla. Ennen varsinaista 

painatustiedostojen tekemistä radat vietiin omiksi Ocad tiedostoiksi, jossa tarkistettiin mm. 

rastinumeroiden sijainnit. Inhimillisen erehdyksen mahdollisuus on olemassa ja valvojan on syytä tarkistaa 

painatustiedostot. Tarvittaessa on syytä konsultoida liiton karttavalvojaa. Yhdellä sarjalla kartan leikkaus 

meni pieleen ja yksi rasti ei mahtunut kartalle. Kartat painatettiin uudelleen, mutta silti rasti oli turhan 

lähellä kartan reunaa. Painatuksen valvominen paikanpäällä on suositeltavaa jos mitenkään mahdollista. 

Karttojen pussitus ja numerointi (yhteislähtösarjat) vei aikaa 45 työtuntia ja suurin hidaste oli vain yhden 

saumaajan käyttö karttapussien suljentaan. 

Ratamestariryhmän käytössä oli riittävästi lämmitettyä huonetilaa karttojen käsittelyyn ja muuhun 

toimintaan. Vastaavaa työskentelyä on hyvin vaikea toteuttaa ulkona ilman sääsuojaa. 
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Juomapaikat 

Juomapaikolle, 10 kappaletta maastossa ja yksi kartan vaihdossa, vietiin sunnuntaiaamuna  ennen kisaa 

pöytä, kaksi 30 litran vesisäiliötä (puolustusvoimien lämpöastioita), joissa oli haalean lämmintä vettä, 

kauhoja ja kannuja sekä n. 300 mukia per juomapaikka. 

Juomahuollossa tehtiin yhteistyötä Haminan Varuskunnan Urheilijoitten (HAVU) kanssa. He asettivat kisaan 

kaksi toimisijaa jotka saapuivat kisapaikalle kilpailuaamuna kello 8, mukanaan Puolustusvoimilta lainatut: 

Pakettiauto, 27kpl 30l lämpöastiaa täytettynä lämpimällä vedellä (n.800l), 20kpl 2l teräskannuja ja 20kpl 

0,5l teräskauhaa urheilujuoman ja veden annosteluun sekä taittuvajalkaisia kenttäpöytiä 10 kpl. Kaluston 

kohteille jakamisen yhteydessä HAVU:n toimitsijoiden käytössä ollut pakettiauto toimi samalla 

evakuointiajoneuvona. (kts. ensiapu). 

Koska etukäteen oli erittäin vaikeaa arvioida juomapaikkojen käyttöasteita, jouduttiin lisähuoltoa tekemään 

useampaan otteeseen kisan aikana viemällä lisää vettä ja mukeja.  

Juomapaikoilla oli tarjolla vettä ja urheilujuomaa, ja silmämääräisenä arviona voisi sanoa että ratojen 

alkupuolella olevilla juomapaikoilla meni ehkä hieman enemmän vettä kun taas loppupuolen juomapaikalla 

meni lähes pelkästään urheilujuomaa. Suhde vesi – urheilujuoma arviolta 30/70. 

Varsinkin loppupuolen juomapaikalla mukien kulutus oli huomattavaa suunnistajien ottaessa useita 

mukillisia kerrallaan. Vettä kului n. 750 litraa, vaikka monella oli oma juomareppu mukanaan. 

Kulutukseen vaikutti varmaan osaltaan vuodenaikaan nähden lämmin sää - aurinkoinen +10 C. 

Mahdollisesti sekin, että veden lisäksi oli myös urheilujuomaa (High5) tarjolla. Kartanvaihdon yhteydessä oli 

juomapiste johon kilpailijoiden oli mahdollisuus toimittaa omat juomansa ennakolta. Mahdollisuutta käytti 

noin kymmenen kilpailijaa. 

Tulevien järjestäjien kannattaisi tarkkaan miettiä olisiko järkevämpää, maaston ja ratasuunnittelun näin 

mahdollistaessa, sijoittaa juomapisteet rastien välittömään läheisyyteen tai rasteille, keskeisille 

reitinvalinnoille tai muihin maaston solmukohtiin, sekä useampien juomapisteiden sijaan joitain isompia. 

Muutama isompi juomapiste helpottaisi olennaisesti niiden miehittämistä ja huoltoa. (Muutamat hajanaiset 

kommentit kilpailijoilta kertoivat että jotkut olivat joutuneet muuttamaan reitinvalintaansa satuttaakseen 

juomapisteen reitilleen). 

Kisan jälkeen maastosta löytyi varsin paljon tyhjiä geelipusseja – mitenkähän tästä päästäisiin eroon? 

Ensiavun avustaminen 

Juomapisteillä oli kevyet sidostarvikkeet ja valmius hälyttää apua maastoon, jos tarvetta ilmenee. 

Ennen kisojen alkua vaihdettiin ensiavun vastaavan ja kuljettajien kanssa puhelinnumeroita sekä sovittiin ja 

katsottiin valmiiksi kokoontumispaikka josta lähdetään tarvittaessa maastoon. 

Näissä kisoissa ei ollut tarvetta toimia maastossa ensiavun oppaana tai suorittaa muutenkaan 

loukkaantuneiden etsintöjä. 

 

Kilpailukeskus 
 

Kilpailukeskus sijoittui Kotkan kaupungin omistamaan Lintukodon leirikeskukseen Haminan Turkian kylässä. 

Leirikeskus oli varattu käyttöömme koko kilpailua edeltäväksi viikoksi, joka helpotti rakentamisen 

aikataulua oleellisesti. Leirikeskuksen olemassa olevaa rakennuskantaa hyödynnettiin kaikilta osiltaan. 

Keskukseen kuuluu kolme asuinparakkia, talous- ruokalarakennus ja rantasauna.  

Yhdessä parakissa toimi kilpailun aikana kartta- ja ratatoimisto sekä muksula. Asuinparakeista kaksi 

vuokrattiin majoituskäyttöön lauantaina tulleille kilpailijoille. Yöpyjiä oli runsaat 60. Heille valmistettiin 

lauantaiksi klo 19 päivällinen ja aamiainen sunnuntaiaamuna ruokalarakennuksessa. 
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Kilpailupäivänä ruokalarakennus toimi ravintolana, rakennuksessa on erittäin hyvä nykyaikainen keittiö 

jossa myytävät ruoat valmistettiin. Ravintolaan mahtui kerralla sisätiloihin n. 100 henkilöä istumaan. 

Rakennuksen ulkopuolelle pystytettiin 4m x 4m kokoinen kahvila teltta. Tilat osoittautuivat riittäviksi. 

Kuuluttamo rakennettiin nostamalla pienempi lasiseinäinen koppi infona toimineen kontin katolle. 

Kuuluttamosta oli hyvä näkyväisyys viimeisille rasteille asti.  

Leirikeskuksen rantasauna varattiin naisten pesupaikaksi. Rakennuksessa on sauna- ja suihkutilat. 

Lämminvesi ei täysin riittänyt kilpailupäivänä, jotkut kilpailijat joutuivat hieman odottelemaan. 

Miesten pesupaikaksi pystytettiin Jukolan viestin kiertävässä materiaalissa oleva telttasauna. Lämmin vesi 

toimitettiin säiliöautolla 1000 l:n kontteihin. Suihkuja ei ollut vaan pesu tapahtui vatipesuna. Tämä toimi 

hyvin ja vesi riitti. Vettä kului n. 6000 l. Telttasaunan saaminen kunnolla lämpimäksi, osoittautui 

haasteelliseksi, mutta onnistui kohtuullisesti. 

Vessoja leirikeskuksessa on kiinteästi 12 kpl. Lisäksi kilpailukeskukseen sijoitettiin 26 siirrettävää WC:tä ja 

yksi siirrettävä invaWC. Neljä WC:tä sijoitettiin väliaikalähdön läheisyyteen. Vessojen yhteismäärä oli 43 kpl. 

Määrä oli riittävä sillä, jonoja ei syntynyt. 

Koska leirikeskus oli seuralle varattuna koko viikoksi, voitiin rakentaminen ja materiaalien kuljetus aloittaa 

jo alkuviikosta ja kaikki voitiin tehdä päiväaikana. Lisäksi se, että kilpailupäivä oli sunnuntai, mahdollisti sen, 

että lauantai voitiin käyttää kokonaisuudessaan rakentamisen viimeistelyyn ja talkooväkeä oli riittävästi 

paikalla. Purku aloitettiin sunnuntaina heti kilpailun päätyttyä. Koska syksyinen päivä on melko lyhyt, ei 

valoisan aikana paljoa ehditty purkamista tehdä. Purkaminen saatiin tehtyä valmiiksi tiistain aikana. 

Syksyinen ajankohta kilpailulle on melko riskialtis sään suhteen. Tämän takia päätös saunojen käytöstä 

tehtiin jo keväällä. Tällä kertaa sää suosi tapahtumaa ja saimme nauttia syksyn lähes kauneimmasta ja 

lämpimimmästä päivästä. Mikäli jatkossakin kilpailut järjestetään vastaavana ajankohtana, on mahdolliset 

sääolot otettava huomioon ja sisätilaa tulisi olla enemmän käytössä. 

 

Tiedotus 
 

Tiedottajaksi kaavailtu henkilö muutti yllättäen keväällä pois paikkakunnalta, eikä sopivaa ehdokasta 

tiedottajaksi heti löytynyt ja kilpailun johtaja päätti hoitaa tehtävän itse. Apuna oli kaksi seuran nettisivuista 

huolehtivaa henkilöä, jotka päivittivät kisasivuja. Lisäksi tapahtuman valokuvaajaksi oli värvätty myös 

kaupallista kuvausta tekevä Petri Hiironen. Hän kuvasi paikalla kisan aattona ja kisan aikana. 

Ratamestariryhmän kuvia maastosta julkaistiin näitä ennen kisasivuilla. 

Maanomistajille ja metsästysyhdistyksille, sekä Haminan kaupungin edustajille järjestettiin tiedotustilaisuus 

jo vuonna 2014. 

Erillistä kisan aikaista mediapalvelua/akkreditointia ei järjestetty.  Paikalle saapui 7-8 lehdistön edustajaa ja 

he asioivat pääasiassa infossa ja jonkin verran suoraan tulospalvelussa. 

Tiedotuksen haasteellisuutta lisäsi se, että seuran nettisivut olivat vielä vähän ennen kisojen alkua kauan 

jatkuneen kokonaisuudistuksen alla, eikä materiaalia saatu esille kovin paljon ennen kisaa. 

Kilpailukutsu julkaistiin kesäkuun Suunnistaja-lehdessä. Neljälle Kaakkois-Suomessa ilmestyvälle 

sanomalehdelle ja Haminassa ilmestyvälle  lähetettiin ennakkotiedote tapahtumasta noin 1,5 kk ennen 

kilpailua.  Kotkassa ja Haminassa ilmestyviä lehtiä oli tiedotettu jo aiemmin. 

Kuntosuunnistusmahdollisuutta mainostettiin kisasivujen lisäksi paikallislehtien yhdistys –palstalla 1-2 vko 

ennen tapahtumaa sekä naapuriseurojen nettisivuilla ensin n. 1kk ennen kilpailua ja vielä muistuttaen noin 

viikko ennen kisaa. Tästä lämmin kiitos Kymin Suunnistajille ja Kouvolan Suunnistajille. 

Toimittajille valokuvauksen kannalta parhaat paikat olivat viimeisillä rasteilla ja sinne toimittajat osasivat 

omatoimisesti. Pääratamestari antoi muutaman vinkin muista hyvistä kuvauspaikoista.  
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Kisan jälkeisessä tiedottamisessa oli puutteita. Seuran tulospalvelusta viimeiset vuosikymmenet vastannut 

Timo Harju on rutiininomaisesti hoitanut mediatiedottamisen tulosten osalta kisan jälkeen paikan päältä, 

vaikka tehtävän voi hyvin kuulua katsovan tiedottajalle. Tällä kertaa tulospalvelu oli viime hetkellä 

ulkoistettu ja asia jäi sopimatta jolloin mm. Teksti-TV eikä YleUrheilu saaneet erillistä tulostiedotetta 

kisoista. Palautetta tästä ei silti kuulunut. 

Kilpailun johtaminen ja samalla tiedottajana toimiminen ei ollut hyvä ratkaisu ainakaan tässä tapauksessa, 

kun kilpailun johtaja hoiti myös kilpailusihteerin tehtävät. 

 

Info 
 

Infon tehtävänä oli yleinen opastus. Infossa työskenteli 5 henkilöä. Info sijaitsi tulospalvelun itkumuurin 

kanssa samassa kontissa. 

Infosta jaettiin kilpailunumerot ja emit-tarkistusliuskat. Emit-numeroiden vaihdot hoidettiin infossa (2€), 

emit-korttien vuokraus (5€), kuntosuunnistuksen emit-kortin vuokra 2€ ja pysäköintilippujen myynti 3€. 

Kilpailunumerot olivat mapeissa, joista kilpailijat kävivät ne itse hakemassa. Naisten- ja miestensarjat olivat 

omissa mapeissaan. Emit-tarkistusliuskat olivat mappien kanssa samalla pöydällä. 

Infosta myytiin kuntosuunnistuksen osallistumisliput 14€/kpl, sisälsi pysäköintimaksun. 

Kuntosuunnistuslippuja myytiin 120 kpl. 

Infossa hoidettiin majoitusmaksut sekä toimitsijat hakivat heidän toimitsijakorttinsa infosta. 

Infoon kerättiin löytötavarat. 

Ennakkovalmistelut 

- pysäköintilippujen, emit-numeron vaihtolipukkeen sekä kuntosuunnistuslippujen valmistaminen 

- muiden tehtäväalueiden kylttien valmistaminen 

- Infon varusteiden kokoaminen sekä kassakoneen käytön opettelu 

- kilpailunumeroiden mapittaminen 

 

Lähtö ja kartanvaihto 
 

Yhteislähdöt 
Yhteislähtöjä oli 4 kpl, alla näkyy ajat, sarjat (numerot) ja lähtijöiden määrät: 

- 11:00: H17 (301-327), H16 (351-390) ja H15 (401-437), yhteensä 103 kilpailijaa. 
- 11:10: H21 ( 1 – 77 ),  D17 (551-575) ja D15 (651-691), yhteensä 143 kilpailijaa. 
- 11:20: D21 (101-153), H20 (201-233) ja H18 (251-291), yhteensä 127 kilpailijaa. 
- 11:30: D20 (451-482), D18 (501-519) ja D16 (601-635), yhteensä 86 kilpailijaa. 

Yhteislähdön eteneminen ja kuulutukset 
10 – 4 min lähtöön 

- Kaikkien kilpailijoiden tulee olla sisäänkirjautumisessa. 
- emit-nollaus tehtiin 3 piteessä. 
- Kilpailijat voivat siirtyä lähtöalueelle ja heillä on mahdollisuus verrytellä K-pisteelle saakka. 

 
Kolme kilpailijaa tuli nollaukseen toimimattomalla emitillä, varaemittejä ja tarkistusliuskoja 
tulee varata. 

 
4 min lähtöön 

- Kilpailijat voivat siirtyä lähtöpaikalleen numeron osoittamaan kohtaan. 



  10 

 
- Maassa olleisiin lähtökohtaisiin muovinauhoihin oli kirjattu jokaisen kilpailijan numero 

osoittamaan hänen lähtöpaikkansa. 
- Rivien päissä oli taulut, missä oli sarja ja kyseisellä rivillä olevat numerot. 
- Kartat oli niputettu riveittäin. Rastimääritteet olivat kartassa. 
- Kulutus: ” Kilpailijat voivat siirtyä lähtöpaikalleen numeron osoittamaan kohtaan.” 

 
2 min lähtöön 

- Jokaisella rivillä oli 2 toimitsijaa. 1 toimitsijat jakoivat kartat lähtijöiden käteen toisen jäädessä rivin 
alkuun tarkkailemaan, ettei karttoja katsota ennen lähtömerkkiä.  

- Kartat olivat taitettuina, muttei mitenkään kiinnitetty, jolloin niiden aukaiseminen lähtöhetkellä oli 
helppoa. 

- Kartoissa oli kilpailijan numero, mistä kilpailija voi tarkastaa saaneensa oikean kartan. 
- Kuulutus: ”Kartat jaetaan käteen taitettuina, tarkistakaa että saitte oman kartan. Karttoja ei saa 

avata ennen lähtömerkkiä, karttoja liian aikaisin katsoneet kilpailijat voidaan hylätä.” 
 
1 min lähtöön 

- Kun kartan jakaja oli saanut kartat jaettua, hän veti muovinauhan pois, ettei kukaan kompastu 
lähtiessään. Näin lähtijöiden edessä ei ollut mitään esteitä. 

- Kaiken ollessa valmista rivin päässä oleva toimitsija nosti kätensä ylös merkkinä lähdönjohtajalle. 
Kun kaikkien rivien toimitsijoilla oli käsi ylhäällä, lähdönjohtaja tiesi, ettei lähettämiselle ole estettä. 

- Kuulutus: ”Lähtömerkki on haulikon laukaus, kartan saa avata lähtömerkin jälkeen. Varaslähdön 
ottaneet kilpailijat hylätään.” 

 
Lähtömerkki ammuttiin haulikolla. 

- Lähdön johtaja oli lähtölaukauksen ampujan vieressä, johtajalla oli kellossaan virallinen kilpailuaika. 
Ensimmäisessä lähdössä johtaja näytti merkein viimeiset sekunnit, mutta ampuja ei voinut enää 
seurata näyttöä ja tämän takia laukaus myöhästyi muutaman sekunnin. Seuraavissa lähdöissä 
lähdön johtaja luki sekunnit ääneen ampujalle, jolloin laukaus tuli juuri oikeaan aikaan. 

 
Seuraavan lähdön valmistelut 

- Lähtemättömien kartat pinottiin numerojärjestykseen ja niistä kerättiin tiedot ei lähteneistä 
tulospalvelua varten. 

- Seuraavan lähdön valmiiksi merkatut muovinauhat levitettiin lähtöriveille. Muovin päälle laitettiin 
paikoin vähän hiekkaa, jotta nauha pysyi hyvin paikallaan. 

- Seuraavan lähdön valmiiksi niputetut kartat jaettiin rivien päihin ja nipun päällä olevat merkkilaput 
kiinnitettiin nitojalla rivien päissä oleviin tauluihin edellisten merkkilappujen päälle. 

 
Lähdön aikataulu oli hyvä. Aikataulu mahdollisti hyvin lähdöt 10min välein, siinä oli kuitenkin sen verran 
väljyyttä, että se olisi sallinut pienet yllätyksetkin. 
Yhteislähdön tilat 
Lähdön ryhmittymisalue oli n. 20m pitkä ja n. 15m leveä. Lähtösuora eturivistä K-pisteelle oli vain vajaa 
100m, mutta lähtösuora ei juuri kaventunut. 
Kussakin rivissä oli 15 kilpailijaa vierekkäin vajaan metrin välein, seuraava sarja alkoi uudelta riviltä. 
Poikkeuksena parissa sarjassa oli 16 tai 17 kilpailijaa vierekkäin, jottei seuraavalle riville olisi jäänyt vain 
yhtä tai kahta kilpailijaa. Rivit olivat n. 2 metrin välein, suurimmissa lähdöissä oli 10 riviä. 
Yhteislähdön henkilöstö 

- Lähdönjohtaja 
- Varajohtaja / kuuluttaja 
- 3 x Nollaus 
- 15 – 20 x rivitoimitsijat 
- Lähtölaukauksen ampuja 
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Yhteislähdön tarvikkeet 

- Viitoitukset lähtöpaikoille 
- ”Mellakka-aitaa” / aitatolppia ja muovinauhaa aitojen rakentamiseen 
- Muovinauhaa 35kpl x 15m ja tusseja lähtöpaikkojen merkkausta varten. 
- 3 kpl nollauskapulaa + 1 vara kapula 
- Rivikyltit, mihin merkkilaput kiinnitettiin 
- Niputetut merkkauslaput sekä kartat pussitettuina ja taitettuina, kilpailijanumerot päälle 

merkattuina. 
- Nitoja ja niittejä 
- Mallikartat lähtöalueelle 

 

Väliaikalähdöt 
Rakenteet ja järjestelyt: 
Väliaikalähtö rakennettiin maasto-olosuhteisiin. Alun perin lähtöpaikalle varauduttiin pystyttämään 
 teltta, mutta koska kelistä oli tulossa erinomainen, niin telttaa ei pystytetty. Lähtöalue rajattiin rimoista 
tehtyjen tolppien ja kielletyn alueen nauhan avulla omaksi alueekseen. Minuuttikarsinoina toimivat pitkistä 
maassa makaavista laudoista maahan tehdyt lokerot, joissa minuuttikyltit. Kartat asetettiin ensi vuoden 
FIN5-rastiviikon kalustosta lainattuun karttapöytään, joka toimi tässä tarkoituksessa hienosti. Ainoa haitta 
karttapöydässä oli lokeroiden pienuus, sillä A3S-kokoiset kartat eivät kaikki mahtuneet taitettuna lokeroon, 
vaan osa kartoista jätettiin karttapöydän alle ja karttavastaavat täydensivät pöydän lokeroa kun tilaa syntyi. 
 
Pääosin lähtö saatiin hahmoteltua jo perjantaina ja lauantaina saatiin tehtyä kaikki sellaiseen kuntoon, että 
kilpailuaamuun ei jäänyt muuta kuin pakolliset tehtävät, kuten karttojen asettelu, rastimääritteiden 
kiinnitys esille, mallikarttojen kiinnitys sekä kellojen käynnistys. 
 
Kilpailunumerot ja emit-tarkastuslipukkeet olivat saatavilla kilpailukeskuksessa, joten ainoastaan 
rastimääritteet olivat saatavilla lähtöpaikalla. Myös emit-tarkastuslipukkeita oli varalla saatavilla 
rastimääritteiden läheisyydessä ja niitä myös jonkun verran kyseltiin ja tarvittiin.  Lähtöpaikan läheisyydessä 
tietä kulkeneen lähtöviitoituksen varressa oli myös 4 kpl wc:tä. 
 
Lähtölistat kiinnitettiin nitojalla isoon vanerilevyyn selkeästi näkyville. 
 
Lähtökelloja oli käytössä 2 kpl, joista virallinen lähtökello oli lähtöviivan tuntumassa ja varakello 
näyttämässä kilpailuaikaa rastimääritetelineen luona. Kellot asetettiin tulospalvelun toimesta kilpailuaikaan 
kilpailuaamuna. 
 
Tyhjiä numerolappuja oli varattu myös lähtöpaikalle, mutta niitä ei tarvittu. 
Vara-Emit-kortteja oli varattu 10kpl, joista 4 kpl tarvittiin korvaamaan hyytyneet kortit. Jos keli olisi ollut 
kylmempi (nyt +10C ja aurinkoa), niin hyytymisiä olisi varmasti ollut enemmän. 
 
Henkilöstö: 
Henkilöstöä oli yhteensä 8kpl + lähtöpaikan päällikkö. Näistä yksi hoiti varustekuljetuksen lähtöpaikalta 
kilpailukeskukseen ja oli kiinnitettynä tähän tehtävään koko ajan. Henkilöstöä oli riittävästi ja koska 
henkilöstössä oli useita jo kymmeniä kilpailuja järjestämässä olleita konkareita, niin toiminnot toimivat 
varsin mallikkaasti. Myös ensimmäistä kertaa suunnistuskilpailujen järjestelytehtävissä olleet 2 henkilöä 
suoriutuivat tehtävistä hyvin.  
Toiminta lähdössä: 
Enimmillään samalla minuutilla lähti 6 suunnistajaa. 
5 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtöön  
4 minuuttia ennen kilpailunumeron tarkastus sekä lähtijöiden kirjaus 
3 minuuttia ennen EMIT -kortin nollaus 
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2 minuuttia ennen mallikartta nähtävillä  
1 minuuttia ennen siirtyminen sarjatunnuksen mukaisen karttalokeron viereen  
 
Kartan sai ottaa lähtöhetkellä. Kilpailijan vastuulla on ottaa oikea kartta, oikea sarja varmistettiin karttoja 
nostellessa. Lähdöstä myöhästyneet kilpailijat hoidettiin lähtöön kutsujien ja lähtöpäällikön yhteistyöllä. 
 
Käytännössä lähtöön kutsujat tekivät myös lähtölistoihin kirjaukset lähtemättä jääneistä, mutta virallinen 
kirjanpito hoidettiin 4 min kohdalla. Lopuksi molemmin puolin 4min karsinaa ylläpidetyt lähtölistat 
tarkistettiin ja verrattiin ja tämä on syytä tehdä, sillä ne muutamat myöhästyneet, jotka linjan läpi ohjattiin, 
eivät tulleet kirjautuneeksi molempiin listoihin, mutta yhteistyöllä listat saatiin ajan tasalle. Emit-kortin 
nollauksessa löydettiin 4 kpl hyytyneitä kortteja, jotka saatiin nopeasti vaihdettua uusiin, järjestämien 
varaamiin kortteihin. Korttien vaihdon hoiti lähtöpäällikkö. Korvattujen korttien numerot olisi pitänyt heti 
ilmoittaa tulospalveluun, mutta tämä jäi tekemättä. Kaksi kilpailijaa pääsi maaliin asti ennen tietojen 
toimittamista ja niistä aiheutui ylimääräistä työtä itkumuurille. 
  
Huomioita:  
Kun rakenteet, viitoitukset ja kaikki kyltit tehtiin jo perjantaina ja lauantaina, niin kilpailuaamuun ei jäänyt 
ylimääräistä kiirettä aiheuttavaa tekemistä. Kilpailukartat annettiin lähdön päällikölle lauantaina ja ne 
tarkastettiin ja laskettiin vielä kerran päällikön toimesta. Väliaikalähdön karttalaatikkoon oli jäänyt H35- ja 
H40-sarjojen kartanvaihdon jälkeiset kartat, mutta ne saatiin hyvissä ajoin toimitettua kartanvaihtopaikalle. 
Lähtölistat sekä minuuttilistat saatiin jo lauantaina. 
Myöhästyneitä oli muutama, mutta heidät hoidettiin melko tehokkaasti kokeneiden järjestelijöiden 
toimesta ja varsinaista omaa myöhästyneiden linjastoa ei katsottu tarvittavan. 
Henkilöstöä oli sopivasti ja kuten kokeneimpien järjestelijöiden kanssa keskusteltiin, niin pienemmälläkin 
porukalla olisi pärjätty, mutta silloin henkilöstön pitää olla kokenutta. Muutama lisähenkilö ei ole 
pahitteeksi, että on mahdollista vuorotella eri tehtävissä, koska lähtörupeama oli kuitenkin pitkä, noin 3 ja 
puoli tuntia. 
 

Kartanvaihto 
Kartanvaihdossa oli neljä toimitsijaa. Kartanvaihto oli H21 sarjalla kaksi kertaa ja sarjoissa D21, H35 ja H40 
yhden kerran. Vaihtokartoille riitti yksi noin 25m pitkä teline. Se rakennettiin tolpista ja laudasta 
pöytämalliseksi, johon kartat kiinnitettiin vaakatasoon. Kiinnitys tehtiin nitomalla kartan yli pingoitettu 
13mm leveä polypropeeni pakkausnauha molemmin puolin kartaa lautaan kiinni. Lähelle kartan etureunaa 
nidottiin hieman löysemmälle naru estämään kartan liikkuminen tuulessa. Karttateline toimi hyvin. 
Karttojen kiinnitys kesti neljältä toimitsijalta noin tunnin. H35 ja H40 sarjojen vaihtokartat olivat 
numeroimattomia ja ne oli ämpäreissä. Toimitsijat osoittivat saapuville kilpailijoille miltä kohdin kunkin 
kartta löytyy. 
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GPS-seuranta 
 

Kilpailuun varattiin 58 laitetta Pekka Varikselta. Laitteiden jako oli: 
H21 25 kpl, D21 21 kpl, H20 6 kpl ja D20 6 kpl. 
 
Laitteet tulivat valmiiksi ladattuina liivinipun kanssa. Liivit jaettiin seurattavien kilpailunumeron jaon 
yhteydessä. Jaossa tarvitaan vähintään kaksi henkeä, koska lähes kaikki suunnistajat tulivat hakemaan 
liivinsä viime tingassa. Pöydälle tarvitaan myös nippu EMIT-tarkastuskortteja koska osa kilpailijoista ei niitä 
älynnyt muualtakaan hakea. Laitteet käynnistettiin järjestäjien toimesta n. tunti ennen viimeisten 
seurattavien lähtöä jotta akut kestäisivät varmasti koko kilpailun ajan. Laitteidenjakopiste oli yhteislähdön 
vieressä selkeästi kyltitettynä. Jakoon tarvitaan kolme henkeä, joista yksi sitoutuu katsomaan listasta mikä 
laite tulee kenellekin ja kaksi henkeä pukee laitteita kilpailijoiden liiveihin. 
 
Seurantaa varten sisätiloissa oli yksi kiinteä nettiyhteydellä varustettu tv, josta ruokailijat seurasivat 
kilpailua. Ulos oli perustettu myös WLAN yhteydellä toimiva videotykkipiste, jonka kuva heijastettiin 
rakennuksen ulkoseinään kiinnitettyyn lakanaan. Puolipilvisestä päivästä huolimatta kuva näkyi 
tyydyttävästi. Kumpikin laite tarvitsee koneen käyttäjän, joka yleisön pyynnöstä zoomailee karttaa ja 
vaihtelee seurattavaa sarjaa. Havaintojen perusteella usea henkilö seurasi kilpailun kulkua omilla 
päätelaitteillaan.  
 
Kilpailijoiden tultua maaliin laitteet ja liivit kerättiin pois EMIT-tulostuspisteen jälkeen. Paikka ei ollut hyvä, 
koska osa voipuneista kilpailijoista pääsi livahtamaan omille teilleen ennen kuin liivi ehdittiin nyppäistä 
pois. Parempi järjestely on niin, että kilpailija tulee maalin jälkeen "nieluun" jonka varrella laitteet kerätään 
pois ilman että niitä täytyy huhuilla perästä käsin. Pois otossa riittää kaksi henkeä, koska laitteen kantajia 
tulee sen verran harvakseltaan. 
 

Maali ja tulospalvelu 
 

Maali 
Jäljempänä tulospalvelu –kohdassa lisää maalin tekniikasta ym. 
Maali ja tulospalvelu olivat eri vastuualueita. Maalin tehtäviä ja toimintoja oli mallialueen rakentaminen, 
maaliin tulojärjestyksen ja maalileimauksen valvonta. Käytössä oli kaksi maalia, yhteislähdöillä oma ja 
väliaikalähdöillä oma. Yhteislähtösarjoilla ja väliaikalähtösarjoilla oli eri viimeinen rasti. Tehtäviin kuului 
myös kilpailijoiden ja ulkopuolisten henkilöiden liikkumisen ohjaaminen maalialueella. Päärakennuskohteet 
olivat viitoituksen, maalikyltin ja maaliviivan merkitseminen (kuvat 1 ja 2). Kenttäryhmä hoiti maalikontit 
sekä teltat, leimauspukit tulivat tulospalvelulta, joka järjesti myös maaliintulon videoinnin tulosuunnasta.  

Kuvat 1 

ja 2. Maali (Petri Hiironen). 
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Maalin henkilöillä oli kokemusta maalilla toimimisesta, koska he kaikki olivat mukana jo vuoden 2011 
Jukolan viestin maalilla.  Henkilöstöä seuraavasti: maalialueen vastaava (1), maalituomari (1) ja 
suunnistajien ohjaajat (6), joista yksi henkilö varautui poikkeamien kirjaamiseen. 
Yhteislähdöissä maaliintulojärjestys ratkaistiin maaliviivan ylityksen perusteella, jonka jälkeen juoksijat 
ohjattiin maalileimaukseen (tulojärjestyksessä).  Kaikki maalileimasimet olivat noin kahdeksan metrin 
päässä maaliviivasta. Maalituomari sekä kaksi apuvalvojaa ohjasivat yhteislähdön maaliintulijat oikeassa 
järjestyksessä maalileimaukseen. Vaikutti siltä, että osa nuorempien sarjojen kilpailijoista ei tiennyt, että 
sijoitus ratkeaa maaliviivan ylityksen perusteella, koska he kiirehtivät toisten edelle maalileimaukseen. 
Ruuhkien aikana maaliintulo varmistettiin vielä videokuvauksella, jolloin maaliintulon tallennus tapahtui 
maalilinjan sivulta. Kilpailijan loppuaika määräytyi maalileimauksesta ja väliaikalähtöjen kilpailu päättyi 
maalileimaukseen.  
Tulospalveluun tehtiin kaksi korjausta, jotka koskivat yhteislähtöjen maaliintulojärjestyksiä. 
Maaliin saapumisen jälkeen karttoja ei kerätty pois. Käsin tehtäviä maalipöytäkirjoja saapumisajoista tai 
tulojärjestyksistä ei myöskään tehty. 
 
Maali suljettiin kello 16.30. Sulkemishetkellä maastossa oli vielä kaksi suunnistajaa. Kilpailun 
turvallisuussuunnitelman mukaisesti päätös maastoetsinnän käynnistämisestä tuli tehdä 16.45 jolloin 
etsintäaikaa valoisalla olisi ollut vielä reilu tunti käytettävissä. Etsintää ei käynnistetty, koska juoma-
asemilta oli saatu tieto että puuttuvat suunnistajat ovat voimissaan ja tulossa, vaikkakin rauhallisesti. 
Lopulta kumpikin saapui maaliin hieman klo 17 jälkeen. Kilpailuohjeissa olisi tullut enemmin korostaa, että 
kilpailu pitää keskeyttää ja maastosta on tultava pois ilmoittautumaan, kun maali suljetaan. 
 

Tulospalvelu 
Tarkoitus oli, että tulospalvelu toteutetaan VeVe:n omin voimin Timo Harjun johdolla ja hänen yhtiönsä 
omistamilla laitteilla. Harju kuitenkin sairastui erikoissairaanhoitoa vaativaan tautiin viikko ennen kilpailua, 
jolloin katsottiin parhaaksi palkata ulkopuolinen tulospalvelutuottaja. Tmi Kokkens / Timo Kokko suostui 
ottamaan tehtävän vastaan , ja tulospalvelun valmistelu- ja toteutusvastuu siirtyi välittömästi hänelle. 
Yhteistyö Kokon ja VeVe:n organisaation välillä sujui koko ajan mainiosti. 
Timo Harjun kirjoittamana tämä osa raporttia ei tietystikään ole eksakti, hänhän ei voinut olla kisapäivänä 
kisapaikalla. Tarkemmin tulospalveluun liittyviin kysymyksiin osaa vastata Timo Kokko: 
timo.kokko@kokkens.fi.  
 
Tilastoa 
Ilmoittautuneita kilpailijoita  1204 
  yhteislähtösarjoissa     480 
  väliaikalähtösarjoissa                                 724 
Hyväksyttyjä   1095 (102 kunto) 
Keskeyttäneitä     75 (10 kunto) 
Hylättyjä       22 (4 kunto) 
Kuntosuunnistajia  120 (ilmo, 15km 23kpl, 10km 47kpl, 5km 50kpl) 
 
Henkilöstö 
Keskeiset toimijat: 
Tulospalvelun toteutus  Tmi Kokkens / Timo Kokko 
VeVe:n tulospalveluvastaavat Juhana Suurnäkki (, Timo Harju)  
Emit-teltta   Esko Lahdenperä 
Itkumuuri   Anssi Kamppinen, Perttu Mäkelä, Topi Suomalainen 
Väliaikarastien rakentaminen: Esa Mankki 
Maali   Eero Parkko 
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Kuulutus   Pertti Tapola, Arto Ylä-Kotola 
 
Yhteensä tulospalvelussa oli n. 15 henkilöä. Mainittakoon, että tulospalveluhenkilöstöstä 4 tuli 
Lappeenrannasta harjoittelemaan tulevia tehtäviään Lappee-Jukolassa. 
  
Tulospalvelun tilat 
Tulospalvelukeskuksena toimi Kokon tulospalveluvaunu. Muita tiloina oli Haminan kaupungin 
tulospalvelukoppi, koko 6 x 2,5 m, kopin päälle rakennettu kuuluttamo, sekä riittävän suuri teltta emit-
toiminnalle. Tilat olivat tarkoituksenmukaiset ja riittävät. 
 
Laitteet 
Kokko toi mukanaan kaikki muut tarvittavat laitteet paitsi väliaikojen välittämiseen kaksi Satel-
radiomodemia, jotka Esa Mankki nouti Timo Harjun varastosta. 
Sähkö saatiin leirikeskuksen kiinteästä sähköverkosta (32A ja 16A liitännän käytössä).  
Tulospalveluverkon tärkeimmät laitteet oli varmistettu UPSilla.  
 
Internet-yhteys 
Tulospalvelu käytti internetiä maalisuorakuvan streamiseen internetiin, tulosten lähettämiseen online-
palveluun sekä kellonajan synkronointiin. Kokko toi mukanaan tarvittavat yhteysvälineet.  
 
Ohjelmistot 
Tulospalveluohjelmistona oli Pekka Pirilän henkilökohtaisen kilpailun ohjelmisto, ver. 5.21.  Koneiden kellot 
synkronoitiin ilmaisohjelmalla NetTime.  
 
Valmistelut 
Ilmoittautumiset otettiin vastaan Irma-järjestelmään. Yhteislähtösarjojen numerointiin tarvittava 
rankitiedosto samoin kuin sarjojen H21 ja D21 SM-kilpailuun oikeutettujen ulkomaisten suunnistajien nimet 
saatiin SSL:n kilpailupäälliköltä Petteri Palmilta. Kokko muodosti lopulliset kilpailutiedostot ja lähtöluettelot.     
Kilpailupaikalla verkon pystytys sekä vaihto-, maali- ja väliaikarastien valmistaminen aloitettiin lauantaina 
puolen päivän jälkeen. Verkko oli pystyssä ja ajanottopisteet ja -laitteet testattuina illansuussa.   
 
Maali  (teknisesti, kts. myös edellä oleva kohta: maali) 
Maalikarsinoita oli kaksi, toinen yhteislähtösarjoille ja toinen väliaikalähtösarjoille. Kummankin karsinan 
ajat otettiin onlinena. Leimasimia kummassakin karsinassa oli kaksi. Yhteislähtösarjoissa sijoitus ratkaistiin 
maaliviivalla ja aika otettiin leimauksesta. Toimitsijavoimin säilytettiin maaliintulojärjestys n. 10 metrin 
matkalla maaliviivalta leimasimelle. 
Maalilinjaa kuvaamaan Kokko asensi valvontakamerat, joiden tuottama kuva streamattiin internetiin: 
https://www.youtube.com/watch?v=IgsYzu0xovc. 
Kuntosuunnistukseen osallistuvat tulivat väliaikalähtömaaliin. 
  
Emit-toiminta 
Leimantarkastukseen Kokko asensi kolme PC:tä, mikä oli riittävä määrä, jonoja ei syntynyt.  
Kilpailuvaliokunnan henkilöstö suoritti ohjauksen emit-telttaan. 
 
Itkumuuri 
Itkumuuri toimi emit-teltassa. Käytössä oli kaksi PC:tä, kirjoitin, kaikki rastit -kartta sekä kaikki ratakohtaiset 
kartat. Tulostettuja piikkikuvioita ei tarvita, koske ne saadaan nykyisin suoraan ohjelmasta kuvaruudulle. 
Lisäksi teltassa oli MTR, koska se saattaa lukea kortin tiedot silloinkin, kun Pirilän ohjelma ei sitä tee. 
Itkumuuri selvisi melko helpolla. Suurin työllistäjä oli H21-sarjan apila-hajonnan kolme kerta käytävän 
keskusrastin toisen leimasimen epävarma toiminta. Sen seurauksena joiltakin kilpailijoilta puuttui yksi tai 
useampia leimoja. Kilpailun johdon päätöksellä kaikki kyseisellä rastilla käyneet hyväksyttiin. 
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Väliaikarastit 
Väliaikarasteja oli 4: 

- 1. sarjojen H21, D21, H35 ja H40 kartanvaihtorasti, etäisyys kilpailukeskuksesta alle 0,5 km 
- 2. yhteislähtösarjojen lähestymisrasti, etäisyys kilpailukeskuksesta n. 1 km 
- 3,4. kaikkien sarjojen viimeinen rasti, 2 kpl, 0.2 km ennen maalia 

 
Kaikki yhteydet toteutettiin Satel-radiomodemeilla. Yhteydet toimivat  hyvin koko kilpailuna ajan.  
 
Tulokset 
Kilpailun aikana tuotettiin Pirilän ohjelmasta automaattitulostusta käyttäen A4-kokoisia paperitulosteita 
tulostaululle nopeatahtisesti. Internetiin tulokset välitettiin käyttäen Jouni  Aaltosen palvelua. 
 
Kilpailun jälkeen Kokko laati viralliset tulokset ja rastiväliajat sekä asensi reittihärvelin. 
 
Kokonaisuutena tulospalvelu sujui varsin hyvin. Kaikki laitteet sekä yhteydet toimivat, ja henkilöstö oli 
motivoitunutta ja taitavaa. Ongelmia ei esiintynyt ennen kilpailua, ei sen aikana eikä jälkeenkään.  

 Kuulutus 
 

Kisakuulutuksen hoitivat Pertti Tapola Yle:sta ja Arto Ylä-Kotola Vehkalahden Veikoista (mm. Yleisurheilun 

kansainvälisen kuuluttajan pätevyys). Kuuluttajia avusti VeVe:n kilpasuunnistaja Lari Takanen. 

Asiantuntijakommentaattorina toimi Tero Föhr. 

Kokonaisuutena tehtävä hoitui erittäin hyvin. Kuuluttajapari hoiti myös haastattelut ja palkintojenjaon 

kuulutuksen. Vielä parempaan lopputulokseen olisi päästy, jos avustajia olisi ollut yhden sijasta kaksi tai 

kolme. Avustajan tehtävä on seurata tiiviisti kilpailua sarjoittain (gps, väliaikarastit, näköhavainnot jne.) ja 

antaa kuuluttajille vihjeitä jotta kaikki kohokohdat ja muut tärkeät hetket huomataan kuuluttaa. Pienestä 

henkilövajeesta johtuen jäi tällä kertaa H16 sarjan voittajan maaliintulo kuuluttamossa huomaamatta. 

Kuuluttajilla oli käytössään Haminan kaupungin kuulutuslaitteisto jota oli ”vahvistettu” Haminalaisen 

äänentoistoyrityksen kalustolla ml. pääkuulokemikrofonit. ”Torvi” –kaiuttimet (4kpl) oli sijoitettu 

kuuluttamon vieressä olevan rakennuksen katolle, riittävän korkealle, jolloin ääni kantoi tasaisesti koko 

kilpailukeskuksen alueelle. 

Kilpailun johtaja ja kenttäpäällikkö pitivät kisaa edeltävällä viikolla kuuluttajien kanssa palaverin ja samalla 

tutustuttiin järjestelyihin kilpailukeskuksessa. Kilpailupäivänä kuuluttajat sopivat tarkasti yhteistoiminnasta 

palkintojenjaosta vastaavan henkilön kanssa. Ylä-Kotola oli myös nimetty pelastustoimesta tarvittaessa 

ohjeita ja tiedotteita antavaksi kuuluttajaksi. 

Kuuluttajilla oli käytössään koko ajan kuvaa GPS-seurannasta sekä neljä näytöllistä Kokkensin tuottamaa 

tulosdataa erilaisissa muodoissa. Kuuluttamosta oli erinomainen näkyvyys viimeisen rastin lähestymiseen ja 

maaliviitoitukselle. Palkintojen jako oli kuuluttajien ”silmien alla”. 

 

 Ravintola-Kahvila 
 

Kilpailukeskuksessa toimivat järjestäjien ravintola, kahvila ja grilli (kts. kilpailukeskus). Ravintolassa oli 

tarjolla: jauhelihapasta, nakkikeitto, kasvissosekeitto. Erityisruokavaliot oli huomioitu hyvin. Ruoat 

valmistettiin leirikeskuksen omassa erinomaisessa keittiössä. 

Wienerit, sämpylät ja leivät toimitti paikallinen leipomo kymmenien vuosien Veikkojen kanssa tehdyn 

yhteistyön tuomalla rutiinilla. On osoittautunut, että makeutettua ruokaleipää ei kannata tarjota.  
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Ravintolan, kahvilan ja grillin talkoolaisia oli yhteensä 11 henkilöä, joka oli riittävästi. 

Edellisenä päivänä tehtiin sämpylät ja esivalmisteltiin ruoat. Näin toimien vältyttiin liialta kiireeltä 

kisapäivänä. 

Kahvila- ja grillimyynti aloitettiin n. 8.30. Ravintola avattiin kisayleisölle ja kilpailijoille 11.00. Sitä ennen se 

toimi majoittumisvieraiden ja talkoolaisten aamiaisravintolana. 

Ravintolassa ruokailivat talkoolaiset, kutsuvieraat, kilpailijat ja yleisö. Ruokailutilana oli leirikeskuksen oma 

ruokasali. Myynnissä oli ainoastaan ruoka-annokset. Muu myynti oli keskitetty kahvilaan ja grilliin. 

Kahvila ja grilli sijaitsivat ulkona, aivan ravintolan kyljessä. Talkoolaiset ja kutsuvieraat käyttivät myös näitä 

palveluita. 

Ravintola   Menekki  

Makaronilaatikko 

Nakkikeitto 

Kasvissosekeitto  yht. 390 annosta 

Juomana vesi ja sekamehu  70 l Sekamehua 

Ruis- ja vehnäleipä  450 viipaletta 

Annosvoi a' 10g  500 kpl. 

Ketsuppi   7 kg 

Ohutviipalekurkku  9 kg 

Punajuuriviipale  8,5 kg  

 

Kahvila             

Kahvi   15 kg 

Tee   25 pussia 

Kaakao   29 annosta 

3 erilaista wieneriä  480 kpl 

Sämpylä(juusto sekä kinkku-juusto) 300 kpl 

- juustoviipale  7 kg 

- kinkkuviipale  7 kg 

- levite   7,5 kg 

Limsa 0,33l   72 pll 

Glut. pulla   1 kpl 

Glut.kerrosleipä  3 kpl 

Maxi-tupla   42 kpl 

Royal (maitosuklaa. rommi-rusina) 32 kpl           

Annosmaito 2cl  n. 200 kpl 

Sokeri   2 kg 

 

Grilli     

Grillimakkara   480 kpl 

Sinappi   4 kg 
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Kutsuvieraat 
  

Kutsuja lähetettiin sekä sähköpostina että perinteisenä kirjepostina. Sähköisen kutsun sai noin 85 henkilöä 

ja kirjekutsu lähetettiin noin 120:lle. Kutsuttuja olivat SSL:n kutsuvieraslistan mukaisesti kutsutut, 

maanomistajat, metsästysyhdistysten puheenjohtajat, VeVe:n kunniajäsenet, Haminan kaupungin 

edustajat, Puolustusvoimien edustajat (huom. yhteityö Varuskunnan Urheiluseuran kanssa) ja 

yhteistyökumppanit.  Kaikki kutsut olivat kahdelle, paitsi maanomistajille kutsu oli perhettä koskeva. 

 

Ensimmäiseksi kutsuvieraat ottivat vastaan VIP-pysäköinnissä kaksi Vehkalahden Veikkojen 

suunnistajatyttöä jotka toivottivat vieraat tervetulleiksi, opastivat heidät pysäköinnistä 

kokoontumispaikalle kilpailukeskuksessa ja merkitsivät vieraat saapuneiksi heille toimitettuun 

kutsuvieraslistaan. Tällä järjestelyllä ei tarvittu etukäteen toimitettavia VIP-pysäköintilappuja tai vastaavia. 

 

Kustuvierasisäntänä toimi Markku Seppä. Kilpailun johtaja ja Seppä ottivat paikalle saapuneet noin 70 

kutsuvierasta vastaan heidän kokoontumispaikallaan grillikatoksella viimeisen rastin vieressä kello 10.00. 

Kutsuvieraille jaettiin kaulassa kannettava kutsuvieraskortti jota näyttämällä järjestäjän ravintola- kahvila- 

ja grillipalvelut olivat vapaasti käytettävissä. Maanomistajat metsästysseurojen edustajat saivat lähtiessään 

noutaa infosta kilpailukartan. 

Palkintojenjako 
 

 
Palkintojen jako suoritettiin sarjoittain tarkoitusta varten kuusilla, rastilipuilla ja vaahteraruukuilla 

somistetulla portaikolla. Ainoastaan mitalit ja plaketit jaettiin seremoniassa jota juhlistettiin fanfaarilla. 

Kunniapalkinnot noudettiin omatoimisesti erikseen palkintopöydältä. Yhteislähtösarjoissa kunniapalkinnon 

sai kolme parasta, väliaikalähtösarjoissa voittaja, pl. sarjat H/D75-85 joissa ei jaettu kunniapalkintoa. 

Alun perin oli suunnitelma jakaa palkinnot ikäluokittain samaan aikaan miehille ja naisille, jolloin 

seremonian määrä olisi puolittunut (34 ->17). Tulospalvelun johtajan, joka laati lähtölistat, oli tarkoitus 

ottaa tämä huomioon, jotta samaan aikaan palkittavien sarjojen tulokset olisivat suunnilleen samaan aikaan 

tiedossa. Tulospalvelun johtajan yllättäen vaihtuessa, ei tätä asiaa ehditty enää kuitenkaan soviteltua 

järjestelyihin, joten siitä luovuttiin. Yhteistyö kuuluttamon ja palkintojen jaon toimijoiden kanssa sujui 

ongelmitta. 
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Liikenne 
 

Liikenteen ohjaajia yleisellä tiellä ei käytetty. Pysäköintipaikkoina toimineet pellot kantoivat hyvin ja siellä 

toimineet kahdeksan pysäköintipaikan näyttäjää oli sopiva määrä pysäköintijärjestyksen ylläpitoon. 

 

Autoja saapui pysäköintiin noin 750, linja-autoja ei yhtään ja matkailuautoja noin 15, jotka pysäköitiin 

varatuille linja-autoparkeille maatalojen pihoilla pysäköintipeltojen vieressä. Pysäköinnistä oli matkaa 

kilpailukeskukseen enimmillään noin 900 m. Kutsuvierailla ja toimitsijoilla oli yhteinen pysäköintipaikka 

pellolla noin 200 metrin etäisyydellä kilpailukeskuksesta. Siellä toimi yksi pysäköintipaikan näyttäjä sekä 

edellä kohdassa ”kutsuvieraat” mainitut kutsuvieraita vastaanottaneet suunnistajatytöt. 

 

Kilpailualueen läpi johtavien teiden varsille sijoitettiin yhteensä 6 kpl suunnistajista varoittavaa 

liikennemerkkiä. Yhdellä näistä teistä suunnistajia liikkui kisan aikana paljon sekä tien ylittäen, että tien 

reunoja edeten. Paikalla tehtyjen havaintojen mukaan tälle noin 5km tieosuudelle olisi ollut tarpeen 

varoitusmerkin lisäksi laskea nopeusrajoitus kisan ajaksi 80km/h ->50 km/h. Vaaratilanteista ei kuitenkaan 

tietoon tullut. 

Ensiapu 
 

Ensiapu varautui siihen, että kisaamassa oli n. 1300 suunnistajaan, joista osan tiedettiin olevan iäkkäitä.  

Keliolosuhteiden odotettiin olevan haastavat (kylmä, sadetta, räntää, pimeää). Ensiapu varautui antamaan 

ensiapua mm. seuraaviin vammoihin/sairastumisiin: venähdys, raajojen murtumat, naarmu/haava, 

hengenahdistus, silmävamma, uupuminen, kylmettyminen, allerginen reaktio sekä rintakipu. Ensiavusta 

tehtiin erillinen suunnitelma, joka liitettiin osaksi pelastussuunnitelmaa. 

 

Ensiapu sijaitsi lämpimässä ikkunallisessa sisätilassa, joka oli maalin välittömässä läheisyydessä, joten 

erillistä maalialueen ea-pistettä ei tarvittu.  Ensiapua antoivat lääkäri ja viisi sairaanhoitajaa. Yksi hoitajista 

oli valmiudessa lähtemään tarvittaessa maastoon/juomapisteelle. Kaksi hoitajaa päivysti maalialueella. 

Yhteydenpito hoidettiin matkapuhelimilla. Pelastussuunnitelmasta vastanneella palomestarilla oli 

käytössään Virve-puhelin, jolla olisi ollut mm. mahdollisuus ohjata ambulanssia kohteeseen. 

Varajärjestelmäksi oli varattu metsästysseuroilta ja VPK:lta lainattuja VHF-puhelimia.  

Ambulanssi ei päivystänyt kisakeskuksessa, vaan tarvittaessa se olisi hälytetty hätäkeskuksesta. Alueen 

ensihoidosta vastaavalle lääkäriä oli informoitu kisoista, eikä hänellä ollut vaatimuksia ensiapujärjestelyiden 

suhteen. Helikopterille oli varattu laskeutumisalue läheiselle pellolle. 

 

Maastossa ei ollut erillisiä ea-pisteitä, vaan tukeuduttiin juomapisteisiin, joita oli 10 kpl. Ne varustettiin 

avaruuslakanalla, sidontatarpeilla (paineside- ja muut haavasidostarpeet), ASA:lla, antihistamiinilla sekä 

ensiapuohjeilla. Juomapisteet ohjeistettiin ilmoittamaan loukkaantuneista ea-pisteeseen (josta mahdollinen 

hoitajan lähettämien paikalle sekä nouto kisakeskukseen) tai tarvittaessa hälyttämään myös ambulanssi. 

Organisaatio oli varannut 2 suunnistustaitoista henkilöä, joilla oli kaikkirastit-kartat. Heidän apuaan olisi 

käytetty mahdollisissa etsinnöissä ja loukkaantuneiden hakemisessa maastosta. Tällaisia tehtäviä ei ollut 

yhtään. Maastosta haku oli järjestetty mönkijällä sekä pakettiautolla, jossa oli mukana mm. patja ja huopa. 

Uupuneita noudettiin juomapisteiltä yhteensä neljä. He eivät tarvinneet muuta apua. 

Ensiapupiste varustettiin ensiavun antamista varten. Haavat puhdistettiin ja vammat sidottiin. 

Hengenahdistukseen oli annettavissa avaavaa lääkettä Volumaticilla, mutta happea ei ollut käytössä. 

Ommeltavat haavat ohjattiin lähialueen päivystyksiin. Mahdolliset murtumat ohjattiin Carean 

yhteispäivystykseen tai potilaan omalle paikkakunnalle lääkärin arvion mukaan. Rintakipupotilaille oli 
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varattu ASA ja nitrosuihke. Allergisten reaktioiden hoitoon oli antihistamiini sekä adrenaliini i.m. Ensiapu 

varautui suoniyhteyden avaamiseen ja nesteytykseen Ringer-liuoksella. Ensiavussa oli 

maallikkodefibrilaattori.  Mahdollinen lisäapu olisi hälytetty hätäkeskuksesta etupainotteisesti. 

Hoidetut potilaat: Vanha haava 2 kpl, jalkakipu 3 kpl, silmävamma 2 kpl (ohjattiin jatkohoitoon), ommeltava 

haava 2 kpl, pohkeen revähdys 2 kpl, nilkan venähdys/nyrjähdys 9 kpl, haava/nirhauma 19 kpl, polven ruhje 

4 kpl (1 ohjattiin jatkohoitoon), kylkiluumurtuma 1 kpl (seuranta ja tarvittaessa jatkohoitoon), vatsan 

ruhjevamma 1 kpl(seuranta ja tarvittaessa jatkohoitoon), huimaus 1 kpl, kipulääkkeen hakijat 3 kpl, 

jalkapohjan läpäisevä vamma 1 kpl. 

Ensiapuvalmius alkoi 2 h ennen kisan ensimmäistä lähtöä ja jatkui siihen asti, kunnes viimeinen suunnistaja 

oli tullut pois maastosta.  

 

 
Kuva 1. Maallikkodefibrilaattori ja elvytysmaski.  

Kuva 2. Päivystysreppu ja –liivit sekä juomapisteiden ea-laatikot.  

Kuva 3. Ensiapupiste 
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 Muksula 
 

Muksulaan oli ennakkoilmoittautuminen ja se oli erittäin hyvä sillä osasimme varautua lasten isoon 

ikäeroon lisäämällä ohjaajia. Lapsia ilmoittautui 8, ikäjakauma 8 kk – 8-vuotta. Aluksi ohjaajia oli 2, mutta 4 

ohjaajaa (3 aikuista ja 1 nuori) työllistyi hyvin. Kaikkia lapsia pystyimme huomioimaan ja leikittämään. 

Muksula oli maksuton. 

Toimitilana oli lämmin sisätila, jossa oli riittävästi tilaa leikkeihin ja päiväuniin. Vessa oli ulkona mutta se ei 

ollut ongelma. Mikroa olisi joku vanhemmista kaivannut ruoanlämmitykseen, se puuttui muksulasta mutta 

löytyi ravintolasta, joka oli kyllin lähellä. 
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Kilpailukutsu 
SM yhteislähtösarjat: 

H21, H20, H18, H17, H16, H15, D21, D20, D18, D17, D16, D15 

SM väliaikalähtösarjat: 

H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85 

D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85 

 

Kuntosarjat: 

5km, 10km, 15km 

 

Matkat ja maasto: 

Sääntömääräiset matkat. Vaihtelevaa Kymenlaaksolaista maastoa parhaimmillaan. Kulkukelpoisuus ja 

näkyvyys vaihtelee hyvästä erinomaiseen. Pisimmillä radoilla myös sopivasti korkeuseroja. Kilpailukieltoalue 

löytyy Suunnistusliiton Karttarekisteristä. 

 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautumiset SM-kilpailuun tehdään IRMAN kautta ja niiden on oltava perillä edellisen viikon torstaina 

08.10.2015 klo 24 mennessä. 

 

Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida. 

 

Kuntosarjojen ilmoittautumiset kilpailukeskuksessa. 

Maksut: 

Osanottomaksu yhteislähtösarjoissa 29,50€ ja väliaikalähtösarjoissa 26,50€. Kuntosarjat 14€. 

 

Opastus:  

Osoite: Tykkitie 34, 49660 PYHÄLTÖ. Opastus Vt 26 Pyhältö, paikoillaan 17.10. klo 12.00 alkaen. 

 

Paikoitus: 

Paikoitus pellolla, josta kävelymatka kilpailukeskukseen enintään 1km. Runsaiden sateiden sattuessa 

tienvarsipysäköinti, josta matka enintään 2km. 

Linja-autoista tulee ilmoittaa etukäteen kisasivujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Kilpailukeskus: 

Kotkan kaupungin omistamassa Lintukodon leirikeskuksessa. 

 

Info aukeaa klo 8.00. 

 

Muksula: 

Ilmoita etukäteen käyttötarve. Kisasivuilla on tarkemmat ohjeet. 

 

Lähdöt: 

 

Yhteislähdöt kello 11.00 alkaen. Lähtö on kilpailukeskuksesta. 

Väliaikalähdöt kello 10.00 alkaen. Lähtöön matkaa noin 1km. 

Kuntosarjat kello 11.30-13.00 omaan tahtiin. 
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Kartta: 

 

Yhteislähtösarjoissa offset painettu suunnistuskartta 1:15 000. 

Väliaikalähtösarjoissa offset painettu suunnistuskartta 1:10 000. 

Kuntosarjoissa 1:10 000. 

Kartan koko A3 tai A4, valmistusvuosi 2015. Kartta on suojattu muovilla. Kartoitus Janne Weckman. 

 

Kilpailunumerot: 

Kilpailukeskuksessa – ei hakaneuloja. 

 

Leimaus: 

Emit leimausjärjestelmä. Emit-korttien numerot on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. 

Mikäli Emit numeroa ei ole ilmoitettu, järjestäjä varaa Emit vuokrakortin kilpailijalle. Vuokrakortit 

noudetaan ja maksetaan 5 €/kpl kilpailukeskuksen infossa. Ilmoitetun Emit-kortin muutosmaksu 2 €. 

 

Pesu: 

Kilpailukeskuksessa saunat. Saunamaksu 2 €. 

 

Tervetuloa! 

Vehkalahden Veikot 

 

Kilpailuohjeet 
 

SM-erikoispitkä 18.10.2015 kilpailuohjeet 

 

Kilpailunjohto sekä kilpailun- ja ratavalvoja 

 

Kilpailun johtaja Reijo Koski 

Ratamestariryhmä Jorma Sipilä, Jonne Lehto 

Tulospalvelu Timo Harju 12.10 alkaen Timo Kokko 

Tiedottaja Reijo Koski 

TA Vesa Vainio (Kouvolan Suunnistajat) 

Ratavalvoja Veijo Riivari (Kaakon Rasti) 

Maalituomari Jukka Hakulinen (VeVe) 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja 

Hannu Myllärinen (Joutsenon Kullervo) 

Kuulutus 

Pertti Tapola, Arto Ylä-Kotola 

 

Kilpailumaasto 

 

Kilpailumaaston erityispiirteet on kuvattu ratamestarin lausunnossa omalla välilehdellään. Ne ovat 

nähtävissä myös ilmoitustaululla. 

 

Kartan mittakaava, valmistusvuosi ja laatu 

Yhteislähtösarjoissa 1:15000 offset-painettu 10/2015 
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Väliaikalähtösarjoissa 1:10000 offset-painettu 10/2015 

Kuntosarjat 1:10000 10/2015 tuloste 

Kartan koko A3S, A3 tai A4, vaihtelee sarjoittain 

 

 Ratojen ja osuuksien pituudet 

 

Yhteislähtösarjat 

 

Sarja Tavoiteaika Matka (km) Kartanvaihtoja 

 

D15      72-81            8,8 

D16      81-99           10,0 

D17      90-108         11,3 

D18      90-108        11,7 

D20     108-126       14,1 

D21      126-144       18,4                    1 

H15      72-81           10,0 

H16      81-99           11,7 

H17      90-108         14,1 

H18      108-126       16,6 

H20      126-144       19,2 

H21       162-180      26,3                   2 

 

  

 

Väliaikalähtösarjat 

 

Sarja Tavoiteaika Matka (km)  Kartanvaihdot 

 

D35    90-108         12,1 

D40   90-108          11,1 

D45   90-108          9,9 

D50   81-108          8,5 

D55   81-108          7,9 

D60  81-108          7,4 

D65   81-108         6,8 

D70   72-90           6,0 

D75   72-90            5,1 

D80   72-90           4,0 

D85   72-90            3,6 

H35   126-144        18,7                         1 

H40   126-144        17,5                         1 

H45    126-144        15,5 

H50   81-108          12,9 

H55   81-108           12,1 

H60   81-108          11,2 

H65   81-108          10,0 

H70   72-90            8,0 
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H75   72-90            6,8 

H80   72-90            5,1 

H85   72-90            4,0 

 

Lähtöluettelot  

 

Lähtöluettelot ovat nähtävillä kilpailusivustolla, ilmoitustaululla ja väliaikalähtösarjojen osalta myös 

lähtöpaikalla. 

 

Viitoitukset ja niiden värit 

 

Viitoitukset alkavat opaspaalulta kilpailukeskuksesta, jossa selviävät myös niiden värit. Väliaikalähtöön 

johtaa keltainen kuitunauhaviitoitus. 

 

Käymälät, pukeutumis- ja peseytymispaikat 

 

Kilpailukeskuksessa on noin 40 käymälää. Väliaikalähdön läheisyydessä on myös käymälät. Erillisiä 

pukeutumistiloja ei ole. Kilpailukeskuksessa on saunat miehille ja naisille. Saunamaksu 2e maksetaan 

saunalla. Vain käteinen 

 

Mallirastin sijainti 

 

Mallirasti sijaitsee opaspaalun vieressä. Mallirastin läheisyydessä on myös nollaleimasin. 

 

Kilpailunumerot ja emit-tarkistusliuskat 

 

Kilpailunumerot ovat kansioissa infon lähellä. Järjestäjä ei varaa hakaneuloja. Numero kiinnitetään paidan 

etuosaan. Sitä ei saa taitella. Samalla saatavilla ovat myös Emit-tarkistusliuskat. Varalla myös lähtöpaikalla 

on emit-liuskoja. 

 

GPS-seuranta 

 

Kilpailussa käytetään GPS-seurantaa valikoidusti sarjoissa H/D21 ja H/D20. Seurantalaitteet jaetaan 

samassa yhteydessä kilpailunumeroiden kanssa. Nimiluettelo seurantalaitteiden käyttäjistä julkaistaan 

kilpailusivustolla ja ilmoitustaululla. 

 

Kilpailija joka ei ole suorittanut omaa kilpailuaan ei saa katsoa sellaista GPS-seurantalähetystä, jossa 

kilpailukartta on näkyvillä 

 

GPS-seurattavat saavat kilpailunumeron noudon yhteydessä GPS-liivit. GPS-lähettimet jaetaan 

yhteislähtöpaikalla alkaen kello 10:30. Liivi ja lähetin palautetaan maalissa heti EMIT-tarkastuksen jälkeen. 

Vuokrakorttien lunastus 

 

Jos Emit -kortin numeroa ei ole ilmoitettu, järjestäjä varaa Emit vuokrakortin kilpailijalle. Vuokrakortit ovat 

noudettavissa infosta 5€/kortti, jonne ne myös palautetaan kilpailun jälkeen. Palauttamattomasta 

vuokrakortista peritään 70€ maksu. 
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Ilmoitetun Emit kortin numeron vaihtamisesta veloitetaan 2€. Muutosilmoitus on tehtävä infoon ennen 

kilpailun alkua. 

 

Rastinmääritteet 

 

Yhteislähtösarjoissa rastinmääritteet on painettu karttaan. 

Väliaikalähtösarjoissa rastinmääritteitä EI OLE painettu karttaan. Väliaikalähtösarjoissa on irralliset 

rastinmääritteet, jotka saa lähtöpaikalla. Järjestäjä ei varaa kiinnitystarvikkeita. 

 

Kilpailukartan antaminen ja suojaustapa 

 

Kilpailukartan saa lähtöhetkellä. Kartta on ympärisaumatussa muovisuojuksessa. Kartanvaihtoja on sarjassa 

H21 2 kertaa, sekä sarjoissa D21, H35 ja H40 yhden kerran. 

 

Kielletyn alueen ilmoitustavat 

 

Tonttimaat ja pistepellot ovat ehdottomasti kiellettyä aluetta. Kiellettyjä alueita ei ole erikseen painettu 

karttaan. 

 

Juoma- ja ensiapurastit 

 

Juomapisteet on painettu karttoihin. Tarjolla on vettä ja High5 urheilujuomaa. Neste pyritään saamaan 

jakoon lämpöastioista yli +10 –asteisena. 

 

Pisteiden yhteydessä on myös sidostarvikkeita sekä yhteys kilpailukeskuksessa sijaitsevaan ensiapuun. 

 

Lähdöt 

 

Yhteislähtö on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä jonne siirrytään osittain maaliviitoitusta 

seuraillen. Yleisölle on varattu rajattu alue seurata yhteislähtöä. Siltä ei saa poiketa. 

 

Yhteislähdöt on porrastettu neljään ryhmään seuraavasti: 

 

11:00 H15 H16 H17 

11:10 D15 D17 H21 

11:20 H18 H20 D21 

11:30 D16 D18 D20 

Lähtö tapahtuu oman kartan kohdalta. Lähtöpaikalla on kuulutus, jonka mukaan kilpailijoiden on 

toimittava. Kuulutus on vain suomeksi. Lähtömerkki ammutaan haulikolla. K-piste on lähtöpaikan edessä 

muutaman kymmenen metrin etäisyydellä ja se näkyy lähtöön. K-pisteelle johtavaa viitoitusta ei ole 

merkitty karttaan. Kaikissa yhteislähtösarjoissa on hajonta. 

 

Väliaikalähtö 

 

Väliaikalähtöön on matkaa 1 km. Keltaisella kuitunauhalla toteutettu viitoitus alkaa opaspaalulta. 

Väliaikalähdön läheisyydessä on WC:t. Järjestäjä kuljettaa tarvittaessa kilpailijoitten veryttelyvarusteet 

lähtöpaikalta infon läheisyyteen kilpailijan omassa kassissa/vast. Varusteet on syytä pakata vedenpitävästi 
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ja merkitä hyvin. Lähdössä on varalla Emit-kilpailukortteja jonka lainasta peritään 5e maksu jälkikäteen 

infossa. Myös emit-liuskoja on lähtöpaikalla saatavilla. 

 

Irralliset rastinmääritteet on lähtökarsinan läheisyydessä. Kiinnitystarvikkeita ei ole. 

 

Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan 5 minuuttia ennen lähtöä. Lähtökarsinassa on miehille ja naisille omat 

linjansa. 

 

Maali 

 

Käytössä on kaksi maalia. Yhteis- ja väliaikalähtösarjoilla on omat viimeiset rastinsa, joilta on nauhaviitoitus 

sarjojen maaliin. 

 

Yhteislähdöissä maaliintulojärjestys ratkeaa maaliviivan ylityksen perusteella, jonka jälkeen kilpailijat 

ohjataan maalileimaukseen (tulojärjestyksessä).  Maalituomari ratkaisee kilpailijan sijoituksen. Maaliintulo 

videoidaan. Kilpailijan loppuaika määräytyy maalileimauksesta.  Yhteislähdön maalileimasimet ovat noin 

kahdeksan metrin päässä maaliviivasta. 

 

Maalituomarina toimii Jukka Hakulinen (Vehkalahden Veikot) 

 

Maaliintulon videokuvauksesta vastaa Juhana Suurnäkki (Vehkalahden Veikot) 

 

Väliaikalähtöjen kilpailu päättyy maalileimaukseen. 

 

Maalin sulkemisajankohta 

 

Maali suljetaan kello 16.30. 

 

  

 

Ohjeet keskeyttäneitä varten 

 

Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa. Keskeyttänyt kilpailija ei saa häiritä tai 

edesauttaa muiden suoritusta. Myös keskeyttäneen kuntosuunnistajan on ilmoittauduttava maalissa. 

 

Ajo-ohje ja pysäköintimaksu 

 

Kilpailukeskus sijaitsee osoitteessa Tykkitie 34, Hamina. Opastus alkaa valtatieltä 26 (Hamina-Luumäki), 

Turkiantien risteyksestä. Liikenteenohjaajia ei ole, liikennettä ohjataan opaskyltein. Pysäköinti tapahtuu 

kilpailukeskusta edeltävillä pelloilla, jossa saapujille osoitetaan pysäköimispaikat. Kävelymatkaa 

kilpailukeskukseen on noin 1 km. 

 

Pysäköinnistä peritään ajoneuvokohtainen 3 euron maksu. Maksu suoritetaan infossa, jonka vastikkeeksi 

annetaan pysäköintilappu, joka on poistuttaessa asetettava näkyvästi tuulilasiin. 

 

Peseytyminen 
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Leirikeskuksen sauna toimii naisten peseytymispaikkana. Miesten peseytymispaikka on kilpailukeskukseen 

pystytettävä ”Jukola-sauna”. Saunamaksu on 2e ja se maksetaan käteisenä saunalla. 

 

Seurojen tuulisuojat 

 

Kilpailukeskuksessa on hyvin rajoitetusti tilaa tuulisuojille. On varauduttava siihen, että paikkaa sille ei löydy 

aivan kilpailukeskuksen välittömästä läheisyydestä. 

 

Palkinnot 

 

Mestaruusmitalit jaetaan sijoille 1-3, mestaruusplaketti yhteislähtösarjoissa sijoille 4-10, 

väliaikalähtösarjoissa sarjoihin H70 ja D70 saakka sijoille 4-6. Sarjoissa H/D75-85 ei jaeta 

mestaruusplaketteja. 

 

Kunniapalkinnot jaetaan yhteislähtösarjoissa sijoille 1-3, väliaikalähtösarjoissa voittajalle. 

 

Palkintoja aletaan jakaa puolen tunnin välein tulosten selvittyä. Seuraa kisakuulutusta. 

 

Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen. 

 

Kisaravintola 

 

Kilpailukeskuksessa on kisajärjestäjän ravintola, kahvila ja grilli. Tarjolla on mm. kolme vaihtoehtoa 

lämpimiä aterioita. 

 

Turvallisuus 

 

Jokainen tapahtumapaikalla oleva on turvallisuuspoikkeaman ilmettyä velvollinen noudattamaan 

viranomaisen ja järjestyksenvalvojan antamia määräyksiä ja ohjeita. Näistä voidaan tiedottaa myös 

kisakuulutuksella. Kaikilla toimitsijoilla on kaulassa kannettava toimitsijakortti, jossa on turvallisuus- ja 

ensiapuhenkilöstön yhteystiedot. 

 

Ensiapu 

 

Ensiapu sijaitsee maalin välittömässä läheisyydessä. Maastossa hätäensiapua saa juomapisteiltä, joista on 

mahdollisuus hälyttää paikalle lisäapua sekä loukkaantuneiden kuljetus. Ensiavun puhelinnumero 040 

5317747 

 

Muksula 

 

Muksula on sisätiloissa. Lapsia hoidetaan Föhrin Marja-Liisan johdolla kilpailukeskuksessa rakennus 

”Tikkalassa” ja tilanteen mukaan ulkona sen läheisyydessä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset etukäteen 

Maisalle: maisa.fohr<at>gmail.com tai p. 040 5815187 

 

Muut ohjeet 

 

Löytötavaroita voi tiedustella kilpailun aikana infosta.  Kilpailun jälkeen kuukauden ajan Lari Takaselta: 

lari.takanen<at>gmail.com, 0405886983 
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– saapuvista linja-autoista on ilmoitettava Hannu Kuikolle 0400 655363, hannu.kuikko<at>pp.inet.fi 
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Turvallisuussuunnitelma 
SUUNNISTUKSEN ERIKOIPITKÄNMATKAN SM-KILPAILU 

HAMINASSA TURKIAN LINTUKODOSSA 18.10.2015 
TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

 
 
 
1. Perustiedot 
Vehkalahden Veikkojen järjestämä suunnistuksen erikoispitkänmatkan SM-kilpailu Haminassa, 
Turkian Lintukodossa (Tykkitie 34) sunnuntaina 18.10.2015 kello 10.00 – n.17.00. Kilpailun maali 
suljetaan kello 16.30. Noin 50 kilpailijaa saapuu paikalle ja majoittuu Lintukodossa lauantaina 
17.10 kello 18.00 jälkeen. 
Kysymyksessä on yksipäiväinen suunnistuskilpailu jonka osallistujien ikä vaihtelee 15 vuotiaista yli 
85 vuotiaisiin. Kilpailijoita saapuu paikalle kaikkialta Suomesta noin 1300. Paikalla on enimmillään 
noin 1600 henkilöä, joka muodostuu urheilijoiden lisäksi lähinnä urheilijoiden tukijoukoista ja 
toimitsijoista sekä noin 60:stä kutsuvieraasta. 
Tapahtumasta ei synny tarvetta poikkeaville liikennejärjestelyille tai liikenteenohjaukselle yleisellä 
tiellä. Liikenne ohjataan pysäköintipaikkoina toimiville pelloille opaskyltein. 
Käytännön järjestelyistä tapahtumapaikalla vastaa kilpailun johtaja Reijo Koski sekä 
kenttäpäällikkö Hannu Kuikko (samalla kilpailun varajohtaja). Turvallisuuteen liittyvistä asioista 
vastaa turvallisuuspäällikkö Arto Tilli (hetu). 
 
2. Tapahtuma-alueen kartat 
Tapahtuma-alueesta on laadittu kaksi karttaa, joista ensimmäisessä (mittakaava 1:1500) kuvataan 
kilpailukeskuksen yleisjärjestelyt ml. ensiapupisteen ja pelastustien sijainnit. Toinen kartta 
(mittakaava 1:3000) on kuvaus pysäköintijärjestelyistä. 
Kartat julkaistaan kisajärjestäjän internetsivuilla (vehkalahdenveikot.fi) ja ne ovat nähtävillä 
ilmoitustaululla kilpailukeskuksessa. 
Karttoihin ei ole merkitty alkusammutuskaluston sijoittelua. Niiden sijainti on selostettu 
Lintukodon leirikeskuksen omassa pelastussuunnitelmassa. 
Ensimmäiseen karttaan merkitty eteläisin majoitusrakennus on puulämmitteinen. Sitä ei 
karttakuvasta poiketen käytetä majoittumiseen. 
 
3. Turvallisuusorganisaatio 
Turvallisuusorganisaatio käsittää turvallisuuspäällikön ja turvallisuudesta kullakin hetkellä 
vastuussa olevat ja muun henkilöstön sekä näiden tehtävät ja perehdyttämisen suunnitelmaan 
sekä viestiyhteydet. 
Tapahtumaan on varattu 4 järjestyksenvalvojaa jotka toimivat pareittain, kisaorganisaatio 
(=talkoolaiset) toimivat tarvittaessa avustavissa tehtävissä. Kisakuulutus, josta huolehtivat Pertti 
Tapola ja Arto Ylä-Kotola, hoitavat myös turvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyvän 
kuulutuksen siihen asti kunnes viranomainen ottaa tilanteen johtoonsa. 
Johtokeskus 
Toiminnanharjoittaja Vehkalahden Veikot/kilpailun johtaja Reijo Koski 050 5440658 
Toiminnanharjoittaja sij. Hannu Kuikko 0400 55363 
Turvallisuuspäällikkö Arto Tilli 0400 804934 
Ensiapuryhmä Johanna Tilli 040 5317747 
Järjestyksen valvojat 4 henkilöä, eri liitteellä 
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Kuulutus  Arto Ylä-Kotola 044 5961744 
 
4. Järjestyksenvalvojien tehtävät ja yleisiä tapahtumaan liittyviä sääntöjä 
Järjestyksen valvontaan osallistuva henkilöstö on saanut järjestyksenvalvoja-koulutuksen ja heidät 
perehdytetään tapahtuman luonteeseen ja tapahtuma-alueeseen 17.10.2015. 
Järjestyksenvalvojina toimivat ainoastaan koulutuksen saaneet ja järjestyksenvalvojakortin 
omaavat henkilöt, ja vain he käyttävät järjestyksenvalvojan tunnisteliivejä. 
Järjestyksenvalvojat perehdytetään tunnistamaan etupainotteisesti mahdolliset häiriötekijät ja 
puuttumaan häiriöihin välittömästi ja jämäkästi. Paikalle saapuville kilpailijoille ja yleisölle 
annetaan seuraava ohje, joka julkaistaan kilpailuohjeissa internetissä sekä ilmoitustaululla 
kilpailukeskuksessa: 

”Jokainen tapahtumapaikalla oleva on turvallisuuspoikkeaman ilmettyä velvollinen 
noudattamaan viranomaisen ja järjestyksenvalvojan antamia määräyksiä ja ohjeita. 
Näistä saatetaan tiedottaa myös kisakuulutuksella. Kaikilla toimitsijoilla on kaulassa 
kannettava toimitsijakortti, jossa on turvallisuus- ja ensiapuhenkilöstön 
yhteystiedot.” 

 
Turvallisuuspäällikkö perehdyttää järjestyksenvalvojat mm seuraaviin asioihin: 

- tapahtuma-alueeseen (kilpailukeskukseen) ja pysäköintialueisiin tutustuminen 
- hälytysajoneuvojen saapumisreitti 
- sammutuskaluston sijainti 
- poliisin (mahdollisesti) etukäteen antamat määräykset 
- kerrataan yleiset toimintamallit hätätilanteiden varalta 
- käydään läpi tässä turvallisuussuunnitelmassa sekä pelastus- ja ensiapusuunnitelmissa 

olevat asiat. 
- Tämä tuvallisuussuunnitelmasta sekä pelastussuunnitelmasta sekä Lintukodon 

leirikeskuksen omasta pelastussuunnitelmasta annetaan järjestyksenvalvontapareille 
käyttöön omat kopiot. 
 

Kaikki toimenpiteitä aiheuttavat tapahtumat kirjataan mahdollisia myöhempiä selvityksiä tai 
toimenpiteitä varten. Päiväkirjaa säilytetään turvallisuusvastaavan hallussa ja sen täyttää 
tehtävään osallistunut järjestyksenvalvoja. 
 
5. Henkilöstön yhteydenpito ja hälyttäminen häiriö- ja onnettomuustilanteissa 
Henkilöstön keskinäinen yhteydenpito ja hälyttäminen häiriö- tai onnettomuustilanteissa tapahtuu 
puhelimilla ja keskinäinen yhteydenpito kilpailukeskuksessa myös käsimerkein. Maastossa on 
keskeisillä juomapisteillä, on varayhteydenpitojärjestelmänä ensiapuhenkilöstöön VHF-puhelimet. 
Järjestyksenvalvojilla on kilpailun johdon, turvallisuuspäällikön, ensiapuhenkilöstön ja 
kisakuulutuksen puhelinnumerot. 
 
6. Ensiapu- ja ensihoitovalmius 
 
Ensiapua antavat lääkäri ja kuusi hoitajaa (sh/eh/lvm/lh/ph/ensiauttaja). Yksi hoitajista on 

valmiudessa lähtemään tarvittaessa maastoon/juomapisteelle. Kaksi hoitajaa päivystää 

maalialueella. Vastuuhenkilö on sairaanhoitaja Johanna Tilli. 
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Vanhimmat ikäsarjat (75-85v) käyvät n. 2 km päässä kisakeskuksesta. Keliolosuhteet voivat olla 

huonot (kylmä, sadetta, räntää, pimeää). Ensiapu varautuu antamaan ensiapua seuraaviin 

vammoihin/sairastumisiin: venähdys, raajojen murtumat, naarmu/haava, hengenahdistus, 

silmävamma, uupuminen, kylmettyminen, allerginen reaktio sekä rintakipu.  

Ensiapu sijoitetaan sisätiloihin majoitusparakin alakerrassa olevaan ikkunalliseen tilaan. Ko. tila on 

maalin välittömässä läheisyydessä, joten erillistä maalialueen ea-pistettä ei tarvita.  

Ambulanssi ei päivystä kisakeskuksessa, vaan sairaankuljetusta tarvittaessa se hälytetään 

numerosta 112. Alueen ensihoidosta vastaavalle lääkäriä on informoitu kisoista, eikä hänellä ole 

vaatimuksia ensiapujärjestelyiden suhteen. 

Pelastushelikopterille on varattu laskeutumispaikka:    

Pyydyslammentien ja Turkiantien risteys 

Koordinaatit (muoto) 

 N 60° 45.251’ E 027° 17.804’ (AST/MIN (WGS 84)). 

Jos pelastushelikopteri joudutaan hälyttämään, siirtyy ennalta sovittu järjestyksenvalvojapari 

autolla kilpailukeskuksesta helikopterin laskeutumispaikalle ohjaamaan laskeutumisessa ja 

turvaamaan toiminnan siellä. 

Suunnistuksen lajisääntöjen mukaan suunnistajan on keskeytettävä kilpailunsa ja ryhdyttävä 

auttamaan kanssakilpailijaa jos tämä on loukkaantumisen tai sairauskohtauksen vuoksi avun 

tarpeessa. 

Ensisijaisesti avun tarvitsija tuodaan lähimmälle juomapisteelle joissa on valmius hätäensiapuun ja 

josta ilmoitetaan loukkaantuneesta ea-päivystykseen. Sieltä käsin järjestetään nouto 

sairaankuljetukseen soveltuvalla ajoneuvolla kisakeskuksen ensiaputiloihin tai tarvittaessa 

hälytetään ambulanssi. Vakavissa tapauksissa ambulanssi hälytetään suoraan juomapisteeltä. Jos 

avun tarvitsijaa ei saada evakuoitua juomapisteelle, annetaan ensiapua kohteella ja suoritetaan 

evakuointi telavetoisella mönkijällä, jossa on perävaunu, autolla ajettavan tien laitaan. Mönkijä 

siirretään kilpailukeskuksesta kohteen läheisyyteen pakettiautolla vedettävällä peräkärryllä. 

Mönkijässä on mm. patja sekä huopa. 

Organisaatio on varannut 3 suunnistustaitoista henkilöä, joilla on kaikkirastit-kartta. Heidän 

apuaan käytetään mahdollisissa etsinnöissä ja loukkaantuneiden hakemisessa maastosta. Kilpailun 

maali suljetaan kello 16.30. Jos kilpailija tai kilpailijoita on saapumatta maalialueelle vielä kello 

16.45, käynnistetään turvallisuuspäällikön päätöksellä maastoetsintä. Etsintään osallistuu 

tarvittava määrä paikalla olevista suunnistustaitoisista toimitsijoista, joita on paikalla koko ajan 

vähintään 20. Etsintää johtaa ratamestari tai kartoittaja (ratamestarit Jorma Sipilä, Jonne Lehto, 

kartoittaja Janne Weckman). Kaikilla edellä mainituilla on erinomainen maastotuntemus. Lisäksi 

voidaan etsinnässä käyttää kadonneen suunnistajan seuratovereita ja muita paikalla olevia 

suunnistajia. Maastoetsinnän käynnistämisestä turvallisuuspäällikkö ilmoittaa poliisille. Pimeän 

tuloon varaudutaan 15:llä otsavalaisimella. 
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Yhteydenpito hoidetaan matkapuhelimilla. Ea-päivystyksen puhelinnumero on 0405317747 

(Johanna Tilli). Tämä numero tulee olla tiedossa kaikilla toimitsijoilla. Jos matkapuhelimet eivät 

toimi, yhteydenpito varmistetaan kuudella VHF-puhelimilla.  

Ensiapupiste varustetaan niin, että siellä voidaan antaa ensiapua. Haavat puhdistetaan ja vammat 

sidotaan. Hengenahdistukseen on annettavissa avaavaa lääkettä, mutta happea ei ole käytössä. 

Ommeltavat haavat ohjataan Haminan terveyskeskukseen ja kotkalaiset, miehikkäläläiset, 

virolahtelaiset ja pyhtääläiset Carean yhteispäivystykseen. Mahdolliset murtumat ohjataan Carean 

yhteispäivystykseen tai potilaan omalle paikkakunnalle lääkärin arvion mukaan. Rintakipupotilaille 

käytössä on ASA ja nitrosuihke. Allergisten reaktioiden hoitoon on antihistamiini sekä adrenaliini 

i.m. Ensiavussa voidaan avata suoniyhteyden ja nesteyttää Ringer-liuoksella. Ensiavussa ei ole 

defibrilaatoria, joten mahdollinen elvytys hoidetaan puhallus-painalluselvytyksellä. Mahdollinen 

lisäapu hälytetään numerosta 112 etupainotteisesti. 

Ensiapuvalmius alkaa 2 h ennen kisan ensimmäistä lähtöä ja jatkuu siihen asti, kunnes viimeinen 

suunnistaja on tullut pois maastosta (mahdollisesti pidempään).  

7. Arvio tapahtumalle aiheutuvista vaaroista ja riskeistä 
 
Riskin suuruutta arvioidaan sen ilmenemisen todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden 
yhdistelmänä. Riski jonka suuruus on enintään vähäinen, tunnistetaan kilpailun johdon ja 
turvallisuushenkilöstön toimesta, mutta riskin suhteen ei tehdä muuta nimenomaista ennalta 
varautumista. Riskiin, jonka suuruus on kohtalainen tai suurempi, varaudutaan ennakolta. 

 
 
Todennäköisyys 

 
Vähäiset 

 
Haitalliset 

 
Vakavat 

Epätodennäköinen  1 Merkityksetön riski  2 Vähäinen riski  3 Kohtalainen riski 

Mahdollinen  2 Vähäinen riski  3 Kohtalainen riski  4 Merkittävä riski 

Todennäköinen  3 Kohtalainen riski  4 Merkittävä riski  5 Sietämätön riski 

 
 
Riskitekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaara-, onnettomuus- tai vahinkotilanteita. 

a) Sairaskohtaukset tai tapaturmat 
Kohtalainen riski. Varaudutaan edellä kohdassa 6 kerrotulla tavalla 

b) Tulipalo 
Kohtalainen riski. Alkusammutuskaluston sijainti on turvallisuushenkilöstön ja kilpailun 
johdon tiedossa. Jokaisessa toimintakohteessa/rakennuksessa toimiva tietää siellä olevan 
sammutuskaluston sijainnin. Avotulen teko on kielletty. Tupakointi on sallittu vain ulkona, 
ja ainoastaan merkityillä paikoilla. Järjestäjällä on käytössä grilli josta myydään 
grillimakkaraa. Sen viereen sijoitetaan 6kg jauhesammutin. Rakennuksissa on poistumistiet 
merkitty. Yleisölle annetaan tarvittaessa toimintaohjeita kisakuulutuksella. 

 
c) Rajuilma 

Vähäinen riski. Ilmatieteenlaitoksen ennuste lupaa 4vrk ennen kilpailua kaunista syyssäätä 
Haminaan. 

d) Laskeumat tai myrkylliset savut 
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Vähäinen riski. Tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä ei ole toimintaa, josta voisi 
aiheutua laskeumaa tai myrkyllistä savua. 

e) Vakava järjestyshäiriö 
Vähäinen riski. Suunnistuskilpailuista ei ole tiedossa järjestyshäiriöitä. 

f) Mielenosoitukset 
Vähäinen riski. Tapahtumasta ei ole laajaa yleistä tiedottamista tehty ennakkoon. 
Suunnistus ei urheilumuotona provosoi mielenosoituksiin. 

g) Häiritsevä käyttäytyminen 
Kohtalainen riski. Tapahtumapaikalle saattaa ilmestyä esimerkiksi alkoholia nauttinut 
kyläläinen joka käytöksellään alkaa häiritä kilpailua. Toimitsija joka tällaista havaitsee 
ilmoittaa siitä turvallisuuspäällikölle ja järjestyksenvalvojat ottavat tilanteen hallintaansa 
ystävällisesti, mutta samalla päämäärätietoisesti ja jämäkästi. Päihtyneen kanssa ei ryhdytä 
väittelemään, vaan myötäillään hänen ajatuksiaan, mutta samalla ohjataan häntä 
sivummalle jossa hänet pyritään rauhoittamaan. Jos häiriökäytös ei ota rauhoittuakseen 
vaan enemmänkin kärjistyy järjestyksenvalvojiin kohdistuvaksi tai muuten, otetaan henkilö 
kiinni ja ilmoitetaan poliisille. Häiriökäyttäytymistä ehkäistään myös niin, että 
järjestyksenvalvojat ovat kilpailukeskuksessa koko ajan näkyvästi esillä ja tarkkailevat 
yleisön käyttäytymistä. 

h) Pommiuhkatilanne 
Vähäinen riski. Perustelut vastaavasti kuin kohdassa 7. 

i) Muut mahdolliset vaaratilanteet 
Sairauskohtaus tai tapaturma uidessa. Vähäinen tai kohtalainen riski. Naisten 
pesytymispaikkana toimii leirikeskuksen sauna, joka on lammen rannalla. Vesi on jo 
”jääkylmää”. Saunalla on koko ajan paikalla toimitsija huolehtimassa lämmityksestä. Hänen 
tehtävänään on samalla pitää silmällä uimaan menijöitä ja tarvittaessa ryhtyä 
pelastustoimiin yhdessä paikalla olevien muiden saunojien kanssa. 

j) Luvattomat tunkeutumiset alueelle 
Kohtalainen riski. Tapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy. Kilpailua edeltävänä iltana 
saattaa paikalle kuitenkin ilmestyä henkilöitä, joilla ei ole asiallista syytä sinne tulla. Siltä 
varalta kaksi järjestyksenvalvojaa on paikalla lauantaina 17.10 kello 18.00 alkaen 
sunnuntaiaamuun asti. Kilpailukeskuksessa yöpyy noin 60 muualta Suomesta saapunutta 
kilpailijaa sekä järjestyksenvalvojien lisäksi 2-4 muuta toimitsijaa. Ulko-ovet kehotetaan 
lukitsemaan yöksi. Järjestyksenvalvojat kertovat yöpymään saapuville yhteystietonsa sitä 
mukaa kun heitä saapuu. Järjestyksenvalvojilla on käytössä alueen yleisavain joka käy 
sähkökaappeja tms. lukuun ottamatta kaikkiin lukkoihin alueella. Anastusherkkää 
materiaalia ei säilytetä kilpailukeskuksessa lukitsemattomissa tiloissa ennen kilpailua. 

k) Liikenteen aiheuttamat ongelmat 
Vähäinen riski. Pysäköintialueiksi varatut laajat peltoalueet, jotka sijaitsevat 
saapumissuunnasta katsoen ennen kilpailukeskusta, vetävät liikenteen sujuvasti pois 
yleiseltä tieltä. Pelloilla on runsaasti toimitsijoita osoittamassa pysäköintipaikat. 
Kilpailijoiden lähettäminen kisaan kestää noin 3,5 tuntia. Kilpailijat voivat katsoa oman 
lähtöaikansa etukäteen järjestäjän kisasivuilta. Tämä osaltaan pidentää kilpailukeskukseen 
saapumisaikaa ja vähentää ruuhkahuippua. 
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Tilaisuuden keskeyttäminen järjestäjän toimesta 
Yleisötilaisuutta tai yleisöä vakavasti vaarantava tapahtuma tai yleisen järjestyksen vakava 
häiriintyminen voi yksittäistapauksessa johtaa tilaisuuden keskeyttämiseen joko poliisin tai 
pelastusviranomaisen toimesta kokoontumislain 15 ja 22 § tai pelastuslain 81 § nojalla. 
Keskeyttäminen voi olla tilapäistä ja tilaisuus voi jatkua kun häiriö on saatu poistettua 
Keskeyttämisestä tulee ilmoittaa välittömästi tilaisuuden toiminnan harjoittajalle. Tällä on niin 
ikään oikeus keskeyttää tilaisuus tarvittaessa. 
Turvallisuuspäälliköllä tai paikan turvallisuusvastaavalla on myös oikeus näissä tapauksissa 
keskeyttää tilaisuus, tilanteen kiireellisyyden sitä edellyttäessä. 
Keskeyttämisestä tai lopettamisesta kerrotaan yleisölle kuuluttamalla. Järjestyksenvalvojat ja 
toimitsijat turvaavat tapahtumapaikan evakuoinnin. 
 
 
Haminassa      .10.2015 
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Kilpailun johtaja 
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Turvallisuuspäällikkö 


