
 
Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:n soveltavat ohjeet Hamun alaisiin 

kilpailutapahtumiin ja muihin tapahtumiin kuten harjoituskilpailuihin Thl:n ja Opetus- ja 

kulttuuriministeriön ohjeesta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksiin 

14.5.2020 (sovellettu 1.6.2020 alkaen)   

 

SÄHKÖINEN KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN, jota suositellaan kaikille kilpailuille, voimassa heti! 

 

Esimerkiksi voidaan toteuttaa näin:  

1.) Tekniikka- ja turvallisuuslomake, yhteystiedot lomake (thl suositus), nuorten luokan suostumuslomake ja 

liikennevakuutus todistus 

 =>  toimitetaan sähköisesti kisaviikon torstai iltaan klo 18:00 mennessä        

 => lukukelpoinen kuva whatsappiin tai skannattuna spostiin        

 => Torstai sen vuoksi että perjantaille saa tehtyä palauteviestin keneltä puuttuu        

 => epäselvät, kuskin vaihdot yms. säädöt toimistolla kisa-aamuna 

2.) Kilpailupaikalla osallistujat menevät suoraan turvallisuustarkastukseen, leimalle tehdään aikataulu  

 

3.) Hyväksytyn turvallisuustarkastuksen jälkeen tarkistetaan ajokortit ja jaetaan lähtönumerot + kuoret 

(tiekirjat)   

 

MUUT TOIMENPITEET KISAPAIKALLA 

 ✓ Lähikontaktien välttäminen, 1-2 metrin turvavälit, suositus järjestysmies valvomaan/muistuttamaan  

✓ Ei parveilua kisapaikalla, kioskilla eikä toimistoilla 

✓ Toimisto/kisakeskus ja palkintojen jako  

      => tulokset vain netissä, sinne myös palkittavien lista, ns. virtuaalinen ilmoitustaulu  

      => palkintojen jako porrastettuna, niin ettei esim. luokat 1-7 kaikki ole odottamassa yhtä aikaa  

      => suositus jakaa palkinnot luokittain maaliin tulon yhteydessä ulkona 

      => tulokset vain netissä 

     =>  ns. virtuaalinen ilmoitustaulu jossa kaikki dokumentit, esim. palkittavien lista jne 

✓ Kioskilla.... 

     => asiakkaat ei omatoimisesti ota tuotteita vaan kioskin henkilöt antavat tavarat 

     => maksu vain kortilla (IZettle laite 19 eur, ei kk maksuja), ei käteismaksua   

     => käsidesiä oltava saavilla ovella ja pöytien läheisyydessä 

     => suositus järjestää kahviot ja kioskit ulkotiloissa  

✓ Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan, käytetään aina käsidesiä  

✓ Maskit kioskiin ja turvallisuustarkastuksen porukoille, tarvittaessa myös muille toimijoille.  

✓ Vessojen siivousta tehostettava, suositus 2-4 tunnin välein oven kahvat ja hanat  

✓ Tartuntatautiketjut: kuuluu kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Eli mahdollisesti altistuneet 

pitää selvittää. Järjestäjien tulee mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot 



 
osallistuneista henkilöistä. Eli sähköisessä ilmoittautumisessa Yhteystiedot lomakkeelle listataan koko 

autokunnan henkilöiden yhteystiedot niin, että tarvittaessa voidaan jäljittää. Ja talkooporukoiden nimet 

kerätään myös. Jos näin kyetään toimimaan niin ei mennä missään nimessä vikaan, eli kannattaa nyt 

oikeasti panostaa myös tähän tiedonkeruuseen  

✓ EI KÄTTELYÄ MISSÄÄN VAIHEESSA EIKÄ SIELLÄ HALAILLA EDES PALKINTOJEN JAKAJIA!  

 

Thl:n sivuilta voi tulostaa A4/A3 kokoisia ohjeita turvaväleistä sekä käsi- ja yskimishygieniaan 

liittyen https://aineistopankki.thl.fi/l/Hp8H7DC-bk5q 

Thl:n ohje yleisötilaisuuksista liitteenä, löytyy myös osoitteesta: 

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin+kokoontumi

siin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf/2b13eaca-ab49-9dda-3edf-

65cb22fb65ac/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4y

tt%C3%B6%C3%B6n.pdf?version=1.0&t=1589797363000 
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