
 

SKI SPORT FINLAND KORONA-OHJEISTUS KILPAILUTAPAHTUMAT 2020/2021 

 
YLEISET OHJEET  

- Harjoituksiin ja kilpailuihin saa tulla vain terveenä!  

- Lievissäkin oireissa jäädään kotiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutok-
set, ripuli tms.) ja mennään tarvittaessa koronatestiin! 

- Noudata hyvää käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa! Aivasta ja yski hihaan tai kertakäyttöi-
seen nenäliinaan. 

- Käytä sisätiloissa aina maskia! 

- Kertakäyttöiset kasvomakit ja nenäliinat yms. käytön jälkeen heti roskakoriin. Järjestäjä huo-
lehtii roska-astioita kisa-alueelle. 

- Kilpailuihin kotimaasta ja ulkomailta saapuvien joukkueiden ja urheilijoiden tulee noudattaa 
omia turvallisuusohjeitaan matkustuksen osalta. 

- Lisätietoja ulkomailta saapuville urheilijoille löytyy alla olevasta Rajavartiolaitoksen matkus-
tusohjeesta englanniksi: 

- https://www.raja.fi/coronavirus 

- https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic 

- Ulkomailta saapuvien kannattaa myös tarkastaa mahdolliset karanteenisäännökset koskien 
kotimaahan paluuta Suomesta. 

TURVAVÄLIT 

- Pidä huolta turvaväleistä! 

- Pidä etäisyyttä muihin harjoitteluryhmiin! 

- Muista turvaväli hissijonossa! 

- Pidä myös startissa riittävä etäisyys (1,5-2 m) edelliseen kilpailijaan! 

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOKUS, JOUKKUEENJOHTAJA 

- Joukkueenjohtajien kokous pidetään etänä (Teams , Zoom tms.) 

- Joukkueenjohtajien kokouksessa käydään koronaohjeistus läpi. 

- Joukkueenjohtajan vastuulla on informoida ohjeistus omille urheilijoille ja huoltojoukoille. 

- Joukkueenjohtajan ilmoittauduttava kilpailusihteerille joukkueenjohtajien Whatsapp-ryhmään 
ennen 1. joukkueenjohtajien kokousta  



 

HISSIT 

- hissijonoissa turvavälit 

- Mene hissiin vain oman ryhmän jäsenten kanssa 

- Tuolihississä jätä muihin kuin oman seurueesi jäseniin metrin väli 

- Kuomullisissa hisseissä matkustetaan kuomu auki, mikäli olosuhteet eivät edellytä kuomun 
käyttöä 

- Gondolissa suositellaan maskin käyttöä 

HARJOITTELU, LÄMMITTELY, RADANKATSELU 

- Harjoittele, lämmittele ja suorita radankatselu vain itsenäisesti tai oman ryhmäsi kanssa 

KILPAILULIIVIT 

- Kilpailuliivit toimitetaan erikseen ilmoitettavilla tavoilla joukkueittain pussitettuina. 

- Kilpailutapahtumakohtaisesti pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään kilpailijalla sa-
maa numeroliiviä koko kilpailutapahtuman ajan.  

- Kilpailuliivien palauttaminen tapahtuu kilpailukohtaisesti ilmoitettavalla tavalla 

- Kilpailuliivien käsittelyssä (organisaatio) huolehdittava riittävästä suojauksesta ja hygieniasta. 

URHEILIJOIDEN ODOTUSTILAT JA SUKSIEN HUOLTOTILAT 

- Mahdolliset sisäodotustilat ilmoitetaan ennen kilpailuja joukkueenjohtajien kokouksessa. 

- Yleiset ravintola- yms. tilat eivät ole sallittuja odotustiloja urheilijoille! 

- Turvavälit, maskien käyttö, käsihygienia odotustiloissa! 

- Mikäli useat eri joukkueet käyttävät samoja suksien huoltotiloja, jaetaan niihin kilpailujärjestä-
jän toimesta vuorot. Samanaikaisesti ei huoltotiloissa tule olla usean eri joukkueen jäseniä 

- Suksenhuoltotiloissa suositellaan käytettäväksi maskia 

KILPAILUTOIMISTO JA AJANOTTO 

- Kilpailutoimistoon ja ajanoton tiloihin on sallittu pääsy vain seuraavilla henkilöillä: 

o ajanoton henkilöstö 

o kilpailusihteeri 

o kuuluttaja (mikäli ei omaa tilaa)  



 

o tekninen delegaatti (TD) 

o kilpailunjohtaja 

o kilpailutuomari 

- Kilpailutoistossa ja ajanoton tiloissa on käytettävä maskia ja käsidesiä 

- Kilpailutoimistossa ja ajanotontiloissa pyritään suojaamaan henkilöstö esim. pleksisermeillä 

- Kuuluttajalla pyritään järjestämään erillinen tila 

- Kilpailutoimiston ja ajanoton tiloissa välineet pintojen säännölliseen puhdistukseen 

- Kilpailutoimistosta saatavilla maskeja kilpailuorganisaatiolle 

TULOSPALVELU JA VIRALLINEN ILMOITUSTAULU  

- Käytämme live-tulospalvelua kilpailuissa, tarkemmat tiedot ilmoitetaan joukkueenjohtajien 
kokouksessa 

- Kisojen virallisena ilmoitustauluna toimii joukkueenjohtajien Whatsapp-ryhmä, mikäli käytös-
sä ei ole muuta sähköistä ilmoitustaulua 

LÄHTÖALUE / STARTTIKOPPI 

- Starttikoppiin saavat organisaatiosta mennä vain seuraavat henkilöt: 

o lähettäjä 

o lähtötuomari 

o lähdönjärjestelijä 

o tekninen delegaatti (TD) 

o kilpailunjohtaja 

o kilpailutuomari 

o ajanoton tekninen henkilöstö 

- Starttikopissa tulee muiden kuin urheilijan aina käyttää maskia! 

- Mikäli starttikoppi ei ole käytössä, lähettäjän, lähtötuomarin sekä lähdön järjestelijän tulee 
käyttää maskia. 

- Vaihtomaskeja oltava jokaisella tarpeellinen määrä (huom! olosuhteet) 

- Urheilijan lisäksi vain yksi henkilö (valmentaja tms.) starttiin ja hänen tulee käyttää maskia 
startissa. 

- Starttikopissa vain yksi urheilija kerrallaan. 



 

- Vältetään myös ylimääräistä oleskelua lähtöalueen läheisyydessä ja muistetaan turvavälit! 

VALMENTAJA-ALUE KILPAILURINTEESSÄ 

- Valmentajien tulee huolehtia turvaväleistä (1,5-2,0 m). Mikäli turvavälit eivät ole mahdollista, 
tulee käyttää maskia. 

YLEISÖ 

- Yleisössä pidettävä turvaväli urheilijoihin ja muuhun yleisöön 

- Yleisö alueet osoitetaan verkoilla tai muulla selkeällä tavalla 

- Maskin käyttö suositeltavaa 

PALKINTOJENJAKO 

- Palkintojen jako ja mahdolliset arvonnat suoritetaan ulkotiloissa kilpailun jälkeen. 

- Huolehdittava, että sekä urheilijoilla, että yleisöllä on mahdollisuus riittäviin turvaväleihin. 
Suositellaan maskin käyttöä. 

- Palkintojen jakajan ja tulee käyttää maskia. 

- Palkintojenjaossa ei kätellä tai halata ja mahdollista mitalia ei laiteta järjestäjän toimesta kau-
lalle. 

- Palkintojenjaossa käsidesi urheilijoille ja palkintojen jakajalle 

ORGANISAATION JA TALKOOLAISTEN TAUKOTILA JA RUOKAILU 

- Organisaatiolle ja talkoolaisille ei ole varattuna erikseen taukotiloja, jotta vältämme kokoon-
tumisia. 

- Organisaatio ja talkoolaiset noudattavat erityistä huolellisuutta ja välttävät ylimääräisiä kon-
takteja myös yleisön sekä muiden ihmisten kanssa kilpailutapahtuman ajan   

- Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja käytä maskia käydessäsi sisätiloissa! 

- Organisaation ja talkoolaisten ruokailu tiedotetaan kilpailukohtaisesti, ruokailut toteutetaan 
porrastaen 

- Organisaatio varaa käsidesiä sekä maskeja käyttöön. 

ILMOITTATUMISMAKSUT 



 

- Mahdollisessa karanteeni- tai sairastumistilanteessa, kilpailun ilmoittautumismaksu palaute-
taan 

HISSILIPUT 

- Tarkemmat tiedot hissilipuista kilpailukutsussa tai erillisellä tiedotteella 

- Pyritään mimoimaan henkilökohtainen asiointi lipunmyynnissä 

TIEDOTUS 

- tämä Covid19-ohjeistus julkaistaan Santa Claus Ski Teamin Facebook-sivuilla sekä seuran net-
tisivuilla www.santaclausskiteam.fi, jonne linkit myös kilpailukutsuissa. 

- Ohjeistus jaetaan joukkueenjohtajille, joiden vastuulla on tiedottaa ohjeistuksesta urheilijoita 
ja huoltojoukkoja. 

- Kilpailun aikana kuulutuksissa muistutetaan hygieniaohjeista sekä turvaväleistä 

- Mahdollisessa koronatapauksessa tulee olla viivytyksettä yhteydessä kilpailun Covid19-vas-
taavaan Antti Herajärveen, joka vastaa jatkotiedottamisesta. Tiedottaminen mahdollisista al-
tistumisista hoidetaan yhdessä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. 

EPÄILETKÖ KORONAA? 

- Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin!  

- Mikäli sinulla on lieviä koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu koronatestiin (yskä, kurkku-
kipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutokset, ripuli). Käytä kasvomaskia siirtyessäsi testiin 
ja pysy kotona/muutoin omaehtoisessa eristyksessä testituloksen saakka. Mahdollisen posi-
tiivisen tuloksen saatuasi sinulle annetaan hoitoa ja liikkumista koskevat ohjeet. 

- Lapin alueen kuntien koronatestauksien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: 

o www.koronaturvallinenlappi.fi/yhteystiedot/   

- Mikäli sinulla todetaan koronavirus kilpailuiden aikana tai muutaman vuorokauden kuluessa 
(itämisaika) niiden jälkeen, niin ole yhteydessä myös Santa Claus Ski Teamin Covid19-vastaa-
vaan Antti Herajärveen, p. 040-568 5356, antti.herajarvi@bilmax.com   

LINKKEJÄ LISÄTIETOIHIN 

- www.koronaturvallinenlappi.fi  

- www.raja.fi/coronavirus  

- http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronavi-
ruksesta-covid-19  

- https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/covid-19-hub  

http://www.koronaturvallinenlappi.fi/yhteystiedot/
mailto:antti.herajarvi@bilmax.com
http://www.koronaturvallinenlappi.fi
http://www.raja.fi/coronavirus
http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/covid-19-hub


 

 
 
Noudata aina myös rinnehenkilöstön ohjeita, rinnesääntöjä sekä kisaorganisaation muita oh-
jeistuksia.  

Tehdään yhdessä turvalliset kilpailutapahtumat ja pysytään terveenä! 
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SSF ohjeistus koskien alppihiihdon FIS-kilpailuiden järjestämistä kaudella 2020-2021 

Epidemiatilanteen heikentyessä koko suomessa, alppilajien (Ski Sport Finlandin alaisessa) toiminnassa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota terveysturvallisuuteen harjoitus- ja kilpailutapahtumissa. Kaikkia 
terveysviranomaisten antamia suosituksia ja voimassaolevia määräyksiä tulee noudattaa. 
Tapahtumajärjestäjien vastuulla on perehtyä myös alueellisiin ohjeisiin ja määräyksiin tapahtumien 
järjestämistä arvioidessaan. Esimerkiksi Lapin Sairaanhoitopiiri on julkaissut 27.11.2020 tiedotteen, jossa 
suositellaan välttämään yli sairaanhoitopiirien rajojen ylittävän urheilutilaisuuksien järjestämistä 
30.11.2020-20.12.2020 välisenä aikana. Tänä aikana kotimainen kilpailukausi lähtee käyntiin ja Lapin 
sairaanhoitopiirin alueella järjestetään muutamia FIS-kilpailuita.  

Lapin Sairaanhoitopiirin tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä: 

https://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiirin_rajojen_ylittavia_urh(12896) 

SSF:n hallituksen selonteon mukaan kilpailuihin osallistuu vain suomalaisia FIS-laskijoita tai ulkomaalaisia 
laskijoita, jotka ovat olleet jo pidempään harjoittelemassa sairaanhoitopiirin alueella. Koska maahantulo 
urheilun osalta rajoittuu tällä hetkellä vain erityisryhmiin, tulee järjestäjällä olla asianmukaisesti haettu lupa 
(OKM, THL ja Rajavartiolaitos) mikäli se suunnittelee ulkomaisten kilpailijoiden kutsumista tapahtumiin. 
OKM:n linjauksen mukaisesti muu kuin maailmancup tai Eurooppa-cup tasoinen urheilu ei täytä erityisryhmän 
määritelmää. Ulkomaalaiset kilpailijat tulee testata maahantulon yhteydessä erityisluvan saantiperusteen 
mukaisesti. Mikäli Valtioneuvosto päättää muista maahantulon malleista tullaan noudattamaan kulloinkin 
voimassa olevaa maahantulon mallia. 

Terveysviranomainen voi edellyttää järjestäjältä selvitystä tapahtumien terveysturvallisuusjärjestelyistä ja 
järjestäjän tulee olla ennakoivasti yhteydessä alueelliseen terveysviranomaiseen. Viranomainen voi pyytää 
muun muassa selvitystä osallistujista sekä heidän olinpaikka- ja testaushistoriastaan. Tapahtumajärjestäjän 
vastuulla on laatia riittävät selvitykset tietosuojaa noudattaen sekä tarpeen vaatiessa mahdollistaa 
testaaminen ennen tapahtumaa ja/tai sen jälkeen.  

Syksyn ja alkutalven lumiolosuhteet ovat aiheuttaneet sen, että käytännössä kaikki kilpailijat ovat olleet jo 
pidempään harjoittelemassa Lapissa. Näin ollen kilpailuihin osallistuminen ei aiheuta merkittävää 
matkustustarvetta Suomen sisällä, vaan käytännössä kaikki osallistujat ovat jo nyt sairaanhoitopiirin alueella 
harjoittelemassa. Ryhmien tulee jatkossakin välttää tarpeetonta matkustamista ja muita kokoontumisia, joissa 
on korkeampi tartuntavaara.  

FIS-kilpailuihin osallistuu Suomen parhaat alppihiihdon kilpailijat ja kilpailuiden taso on rinnastettavissa 
vähintään 1-divisioonatason urheiluun. Lajin yhteisenä tavoitteena tulee olla se, että kauden aikana 
kilpailutapahtumia voidaan viedä läpi. 

SSF hallituksen mukaan FIS-tason kilpailut voidaan järjestää näissä olosuhteissa turvallisesti ilman, että se 
lisää tartuntariskiä tai aiheuttaa taudin leviämistä Suomen sisällä. SSF ohjeistaa kilpailuiden järjestäjiä 
erillisellä turvallisuusohjeella, joita tulee noudattaa. 

LIITE 1: turvallisuusohje kilpailuiden järjestäjille 

28.11.2020 
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Ski Sport Finland  

Valimotie 10, FIN -00380 
firstname.lastname@skisport.fi

https://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiirin_rajojen_ylittavia_urh(12896)
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