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1 Tapahtuman kuvaus 
 

Lempäälän Kisa Yleisurheilu järjestää 5.9.2020 Seuracupin B-sarjan finaalin Hakkarin 

urheilukentällä, Urheilukatu 3, 37550 Lempäälä. 

 

Seuracup on seurojen välinen yleisurheilukilpailu. Siinä kilpaillaan sarjoissa N17, M17, T15, P15, 

T13, P13, T11 ja P11. Paikalle odotetaan noin 500 urheilijaa ja 400 valmentajaa/huoltajaa/katsojaa 

sekä n.100 kilpailunjärjestäjää. Kaiken kaikkiaan henkilömäärän tapahtuma-alueella arvioidaan 

olevan noin 900 - 1000 henkilöä. 

 

2 Suunnitelma 
 

Kaikki joukkueet saapuvat tapahtumaan omilla busseillaan sekä sijoittuvat katsomoon tai 

kisapaikalle tuotaviin omiin telttoihin vain oman joukkueen jäsenten kesken. Näin voidaan välttää 

mahdollisuuksien mukaan eri maantieteellisiltä alueilta tulevien henkilöiden sekoittuminen. 

Tapahtumaan ei osallistu yhtään pääkaupunkiseudun joukkuetta, ja muualta Uudenmaan alueeltakin 

vain kolme joukkuetta (Raasepori, Sipoo, Vihti), joiden alueella koronatilanne on varsin hyvin 

hallinnassa.     

 

Tapahtumassa tiedetään etukäteen osallistuvat seurat ja heidän urheilijat sekä kisajärjestäjän 

toimitsijat. Mahdollisessa altistumistilanteessa samoissa joukkueissa olevat seuran urheilijat sekä 

samalla suorituspaikalla olevat eri seurojen urheilijat ja toimitsijat voidaan yksilöidä. Koronavilkku-

sovellus tulee käyttöön ennen kisapäivää, joten sen käyttöä suositellaan kisapaikalle saapuville. 

 

Kisatapahtumassa oli tarjolla yöpyville joukkueille koulumajoitusta. Yhtään joukkuetta ei 

kuitenkaan majoitu kisapaikalla. 

 

Kisapaikalle saapuvia joukkueita on etukäteen informoitu seuraavasti: 

• Älä saavu alueelle, mikäli olet kipeä tai sinulla on hengitystieoireita. 

• Muista riittävä turvaväli (1-2 m) muihin ihmisiin kaikissa tilanteissa. 

• Huolehdi käsihygieniasta. Pese kädet tai käytä käsidesiä kentälle saapuessa, saniteettitiloissa 

vierailtuasi ja ennen kuin asioit kioskeilla tai ruokailussa. Käsidesiä on saatavilla alueella. 

• Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan. 

• Urheilijat ja yleisö on eriytetty omille alueilleen. 

• Kenttäalueella saavat oleskella vain urheilijat ja toimitsijat. 

 

Ilmoitustaululle jne. laitetaan vastaava ohjeistus kaikkien nähtäville. Kuulutuksin muistutamme 

pitämään turvavälejä sekä huolehtimaan käsi- ja yskimishygieniasta koko tapahtuman ajan. 

Tapahtuma-alueella on lisäksi neljä kiertävää kortillista järjestysmiestä, jotka vastaavat tapahtuman 

turvallisuudesta ja valvovat mm. turvavälejä sekä tarvittaessa muistuttavat niistä. 

 

Pukuhuoneet ja WC:t sijaitsevat urheilukentän huoltorakennuksessa ja liikuntahallilla. Lisäksi 

koulun ruokalan yhteydessä on WC-tiloja käytettävissä. Saniteettitiloja on alueella riittävästi, jolloin 

voidaan välttää jonoja ja huolehtia turvaväleistä. Tapahtuman aikana saniteettitilojen kosketuspinnat 

(kahvat, hanat, jne.) tullaan pyyhkimään. 

 

Urheilukentällä suorituspaikoille saavat mennä ainoastaan kilpailijat ja toimitsijat. Kilpailussa ei 

käytössä ns. callingia (kilpailijoiden kokoontumistelttaa), vaan kilpailijat siirtyvät omatoimisesti 

lajinsa suorituspaikalle, ja välittömästi kisan jälkeen sieltä pois. Juoksulajeissa kilpailijoita ei pidetä 

tarpeettomasti kokoontuneena lähtöalueella ja -viivalla. Urheilijoita on maksimissaan 16 yhdellä 

suorituspaikalla sekä 4–7 toimitsijaa. Suorituspaikat sijaitsevat eri puolilla urheilukenttää. 



Valmentajat ja katsojat ovat juoksuratojen ulkopuolella. Kilpailijoiden kanssa samoihin välineisiin 

koskevat toimitsijat käyttävät käsineitä. Suorituspaikoilla on käsidesiä saatavilla. 

 

Katsomon ja pituushyppypaikkojen väliin laitetaan lippusiima estämään muiden kuin kilpailijoiden 

ja toimitsijoiden pääsy suorituspaikalle (liian lähelle toisiaan). 

Katsomon keskellä portaat erottavat katsojia toisistaan ja lisäksi laitamme katsomoon A4-lappuja 

sopiviin kohtiin merkitsemään turvaväliä. 

 

Ruokailu on järjestetty läheisen koulun ruokalassa. Siellä on henkilö ohjeistamassa käsihygieniasta, 

turvaväleistä ja valvomassa ettei liikaa ihmisiä tule samaan aikaan sisätiloihin. Ruokailuun tulevien 

määrä porrastuu kisojen aikataulun mukaan, ja ruokailu tapahtuu pitkällä aikavälillä klo 11-15.30. 

Ruokailuun liikutaan ja tiloissa ollaan vain oman joukkueen jäsenten kesken.  

 

Tapahtumassa on kahvio/kioski. Jonojen välttämiseksi ja turvavälien pitämisen mahdollistamiseksi 

kisa-alueella on useampi myyntipiste. Kioskissa, keittiössä ja muissa myyntipisteissä huolehditaan 

hygieniasta normaalia tarkemmin.  

 

Kasvomaskien käyttöä muiden ihmisten läheisyydessä olevilla järjestäjillä niin kahviossa kuin 

suorituspaikoilla harkitaan vakavasti. 


