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SRA SM-kilpailut 2021 
Terveysturvallisuussuunnitelma 
 

1. Kilpailu 
 
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) sovelletun reserviläisammunnan (SRA) Suomen mestaruuskilpailu 
järjestetään ma 26.7. – su 1.8.2021 Kankaanpään Niinisalossa, Porin Prikaatin Pohjankankaan 
ampuma-alueella. Toimitsijakilpailu ammutaan to 29.7. – pe 30.7. ja pääkilpailu la 31.7. – su 1.8. 
Kilpailussa ammutaan kiväärillä, pistoolilla ja haulikolla 12 rastilla. 
 
RESUL on jakanut 41 reservipiirille osaanottajakiintiöt kilpailuun. Piirit valitsevat kilpailijat lähes 
yksinomaan karsintakilpailulla. Kilpailijalla tulee lisäksi olla reserviyhdistyksen jäsenyys, voimassa 
oleva ampumaturvavakuutus ja hyväksytysti suoritettu SRA-ampujan kurssi kokeineen. Kilpailuun 
ei voi vapaasti ilmoittautua kilpailijaksi. Eri puolilta Suomea tulevia kilpailijoita on yhteensä 158 
henkeä. 
 
Toimitsijoita kilpailuun tarvitaan noin 80 henkeä. Myös he tulevat eri puolilta Suomea. 
Toimitsijoista miltei kaikilla on ampujilta edellytettyjen vaatimusten lisäksi myös vähintään SRA-
tuomarin pätevyys. Toimitsijaksi pääseminen edellyttää hyväksymistä. 
 
Kilpailu ei ole vapaasti avoinna yleisölle. Mahdollinen yleisö koostuu aluetta hallinnoivan 
Puolustusvoiman edustajista ja kutsuvieraista. Yleisön määrä yhteensä on alle 15 henkeä. 
Todennäköisesti kaikki yleisön edustajat eivät ole yhtä aikaa paikalla. 
 
Kilpailun järjestää Kankaanpään Reserviläiset ry. Kilpailun johtajana toimii Janne Ojala. 
 

2. Viranomaismääräykset ja -ohjeet 
 
Osallistujien, toimitsijoiden ja kutsuvieraiden sekä heidän läheistensä terveyden ja turvallisuuden 
takaamiseksi kilpailussa noudatetaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annettuja 
viranomaismääräyksiä, -ohjeita ja -suosituksia. 
 
Koronaohjeistus muuttuu koronaviruksen leviämistilanteen mukaisesti. Voimassa olevia ohjeita 
seurataan viranomaisten verkkosivuilta. Tätä terveysturvallisuussuunnitelmaa muutetaan 
tarvittaessa. Kilpailussa noudatetaan tapahtuma-ajankohdan ohjeita. 
 
- Tartuntatautilaki 21.12.2016/1227 (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227) 
- Kokoontumislaki 22.4.1999/530 (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990530) 
- Valtioneuvosto (valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset) 
- Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa) 
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19) 
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- Aluehallintovirasto (avi.fi/korona) 
- Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (www.satasairaala.fi/koronavirus-
covid-19) 
- Kankaanpään kaupunki (www.kankaanpaa.fi/korona) 
- Puolustusvoimat (puolustusvoimat.fi/covid-19) 
- Olympiakomitea (www.olympiakomitea.fi/2021/03/29/ajankohtaista-tietoa-
koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/) 
 
Tämä suunnitelma on toimitettu kommentoitavaksi Pohjois-Satakunnan tartuntataudeista 
vastaavalle ylilääkäri Margit Seppälälle (puh. 044 577 3200, sähköposti margit.seppala@eposa.fi) 
ja Satakunnan alueelliselle tartuntatautien torjunnan työryhmän puheenjohtajalle, Satasairaalan 
johtajaylilääkäri Petteri Lankiselle (puh. 044 707 7780, sähköposti 
petteri.lankinen@satasairaala.fi). 
 

3. Terveysasioiden yhteyshenkilö 
 
Kilpailussa terveysasioiden yhteyshenkilö on kilpailun johtaja Janne Ojala (puh. 040 515 7007, 
sähköposti SRASM2021@gmail.com).  
 
Yhteyshenkilö vastaa tämän suunnitelman tiedottamisesta ja noudattamisesta kilpailuun 
valmistautumisen ja itse kilpailun aikana. Häneen ollaan yhteydessä aina, kun tulee 
terveysturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia. 
 

4. Ensiapu 
 
Ensiavusta kilpailussa vastaa ensihoitaja Jarno Peranto (puh. 044 325 1115, sähköposti 
snoopytrooper@gmail.com). Hänen toimipisteensä on kilpailutoimiston yhteydessä. 
 

5. Tiedotus ja valvonta 
 
Tämä suunnitelma on luettavissa verkossa (www.resul.fi/sra). Tiedot informoidaan kaikille 
kilpailualueella liikkuville. Kilpailun toimihenkilöt neuvovat ja valvovat ohjeiden noudattamista. 
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kilpailusta sulkemiseen. 
 
Ruokailun yhteydessä on esillä infotaulu, jossa muistutetaan toimenpiteistä koronaviruksen 
leviämisen estämiseksi. 
 

6. Osallistumisoikeus 
 
Kilpailuun tulevilla kilpailijoilla, toimitsijoilla ja kutsuvierailla on oikeus osallistua tilaisuuteen vain 
terveinä. Mikäli henkilöllä on korona- tai hengitystieinfektioon viittaavia oireita, epäilys 
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altistumisesta koronalle, omaehtoinen karanteeni, määräys karanteenista tai todettu 
koronavirustauti, hän ei saa tulla kilpailualueelle. 
 
Mikäli em. seikkoja ilmenee kesken kilpailun, tulee henkilön välittömästi ilmoittaa siitä kilpailun 
johtajalle puhelimitse, samalla ilmoittaa keiden kanssa on ollut kontaktissa, poistua paikalta ja 
noudattaa terveysviranomaisten antamia ohjeita. Henkilön kanssa kontaktissa olleet eristetään 
muista toimitsijoista ja kilpailijoista kilpailun loppuajaksi. Kasvomaskin käyttöä ja käsihygieniaa 
tehostetaan entisestään. 
 
Koronaviruksen aiheuttaman taudin oireita voivat olla: kuume, yskä, nuha, hengenahdistus, 
kurkkukipu, haju- ja makuaistin menetys, päänsärky, poikkeava väsymys, huonovointisuus ja 
yleiskunnon lasku, painontunne rinnassa ja lihaskivut sekä suolisto-oireet. Oireiden arvioinnin voi 
tehdä Omaolo-palvelussa (www.omaolo.fi). 
 
Riskiryhmään kuuluvien tai riskiryhmän kanssa samassa taloudessa asuvien tulee käyttää 
kilpailuun osallistumisessa erityistä harkintaa. 
 
Osallistujien tulee edustaa suomalaista reserviyhdistystä. Saavuttaessa ulkomailta Suomeen tulee 
toimia THL:n karanteeniohjeistuksen (thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-
koronaviruspandemia) mukaisesti ennen kuin on oikeus osallistua kilpailuun. 
 
Kilpailualue on suljettu portein, joista pääteiden varrella olevat on vartioitu.  
 

7. Henkilökontaktien minimointi 
 
Koko kilpailualueella on pyrittävä pitämään vähintään 2 m turvavälit toisiin henkilöihin. Kilpailijat 
jaetaan ryhmiin, jotka liikkuvat, ruokailevat ja majoittuvat yhdessä. Kontaktit muihin ryhmiin on 
minimoitava. Yhteen kilpailijaryhmään kuuluu enintään 7 kilpailijaa.  
 
Jokaisella rastilla on 3 – 8 toimitsijaa, joista vain tuomari ja kirjuri ovat lyhytaikaisessa kontaktissa 
kilpailijoiden kanssa. 
 
Rastialueilla on erilliset kulkureitit rastille tulemista ja poistumista varten. Rasteilla on kaksi 
erillistä odotusaluetta. Ensimmäisellä odotusalueella on suorittava ryhmä. Toisella alueella 
odottaa seuraavaksi suorittamaan tuleva ryhmä. Tarvittaessa odotusalueita perustetaan lisää. 
Liikkuminen odotusalueiden ja rastin suorituspaikan välillä tapahtuu vain rastihenkilöstön 
käskystä. 
 
Katsojia varten rasteilla on erillinen alue. 
 
Kilpailun alkaessa pidettävä kilpailijapuhuttelu tapahtuu erikseen jokaisella rastilla. Puhuttelussa 
käydään läpi tämän suunnitelman mukaiset asiat. Yhteistilaisuutta ei järjestetä. 
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Kilpailun päätyttyä ei järjestetä palkintojenjakotilaisuutta. Palkinnot toimitetaan voittajille 
postitse. 
  

8. Kasvomaskit 
 
Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi aina silloin kun turvaväleistä huolehtiminen on vaikeaa. 
Maskin voi poistaa kilpailusuorituksen ajaksi. 
 
Kasvomaskeja on saatavana kilpailutoimistosta, ruokalasta ja kaikilta rasteilta. 
 
Lisätietoa kasvomaskien käytöstä: 
thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille 
 

9. Yskimistekniikka 
 
Yskiminen ja aivastaminen tulee tapahtua omaa olkavartta vasten. 
 
Lisätietoa yskimistekniikasta 
thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-
torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 
 

10. Käsihygienia 
 
Kilpailutoimistossa, ruokalassa, käymälöiden yhteydessä ja rastien odotusalueilla on mahdollisuus 
käsien desinfiointiin ja pesuun. Käsien pesupaikoilla on tarjolla vettä, saippuaa, kertakäyttöisiä 
käsipyyhkeitä ja kannellinen roska-astia. 
 
Kilpailutoimiston, ruokalan ja käymälöiden kosketuspinnat desinfioidaan säännöllisesti. 
 
Lisätietoa käsienpesusta 
thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-
torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 
 

11. Koronavilkku 
 
Koronavilkku sovellutusta suositellaan pidettäväksi päällä älypuhelimessa koko kilpailun ajan. 
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12. Käymälät 
 
Rastien, ruokalan ja majoitusalueen yhteydessä on Bajamaja- ja huusi-tyyppisiä käymälöitä. 
 

13. Ruokailu 
 
Toimintaa rasteilla ei pysäytetä ruokailua varten. Ruokailu toteutetaan porrastetusti ja 
hajautetusti siten, ettei ruokailun yhteyteen synny ruuhkaa. Jonottaminen tapahtuu  turvavälejä 
noudattaen. 
 

14. Majoittautuminen 
 
Kilpailijat majoittuvat kilpailijaryhmittäin. Yhteen puolijoukkuetelttaan majoittuu korkeintaan 8 
kilpailijaa. Kilpailijoilla on myös mahdollisuus järjestää itselleen muu majoitus. 
 

15. Peseytyminen 
 
Peseytyminen toteutetaan hajautetusti majoitustilojen yhteydessä. 
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