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Paikka
Kuortaneen Urheilukenttä, Keskustie 84, Kuortane

Tapahtuman kuvaus
Motonet GP on kotimaan yleisurheilukilpailuiden eliittisarja, jonka yksi osakilpailu järjestetään 
Kuortaneen Urheilukentällä juhannuspäivänä 26.6.2021. Kuortane Games on myös osa kansainvälistä 
World Athletics Continental Tour Europe Bronze- kisasarjaa, johon saapuu useita kv-urheilijoita. Paikalle 
odotetaan voimassa olevien määräysten mukaista määrää ihmisiä. Tämä alustava suunnitelma on tehty 
n. 1500-2500 henkilölle, joka koostuu katsojista, urheilijoista, valmentajista, toimitsijoista sekä 
mediasta. Tapahtuman osallistujien kokonaismäärä riippuu pitkältä paikalle otettavien katsojien 
määrästä. Kisajärjestäjällä on valmius pitää kisa myös ilman yleisöä, jolloin osallistujamäärä olisi noin 
500 henkilöä.

Toiminta Kuortaneen urheilukentällä stadionilla:
Kilpailualueena toimii Kuortaneen Urheilukentän alue ja Opiston metsä. Kaikki katsomopaikat ovat hyvin
laajalla alueella kentän ympärillä, kokonaiskapasiteetti on yli 3500 katsomopaikkaa. Liitteenä 1 tarkempi 
kartta kilpailualueesta lohkoineen.

Itse kilpailualueelle on pääsy ainoastaan kilpailuihin osallistuvilla    urheilijoilla, heidän 
valmentajillaan sekä toimitsijoilla (vapaaehtoiset).

Katsojille kilpailijoille, valmentajille ja toimitsijoille annetaan vahva kasvomaskisuositus koko stadion
alueella olonsa ajan,  pois lukien kilpailijoiden kilpailusuoritus ja siihen liittyvä verryttely. 
Kenttätoimitsijoita velvoitetaan pitämään maskia kilpailualueella.

Kilpailijoille, toimitsijoille ja katsojille annetaan seuraavat ohjeet ennakkoon:
- tule vain täysin terveenä
- katsojille annetaan lisäohje vahvasta suosituksesta kasvomaskin käytössä, ja muutoinkin välttämään 
ruuhkia ja pitämään riittävää 1-2 m etäisyyttä katsomossa ollessaan.
- urheilijoita suositellaan pitämään kasvomaskia stadion alueella pois lukien kilpailijoiden kilpailusuoritus
ja siihen liittyvä verryttely.
- pese kädet jo kotona, portilla ja suorituspaikoilla on käsidesiä
- verryttely suoritetaan stadionin ulkopuolella rajatulla alueella, Opiston metsässä tai Kuortanehallissa.
- Huoltorakennuksessa olevat pukutilat ovat vain urheilijoiden käytössä, katsomolohkoissa omat WC:t ja 
palvelupisteet
- muista pitää turvavälit kaikissa tilanteissa
- toimitsijat käyttävät kasvomaskia sekä suojakäsineitä käsitellessään heittovälineitä

Tapahtumassa on käytössä ennakkolipunmyynti, joten katsojien määrä voidaan kontrolloida hyvin. Liput 
luetaan etälukulaitteella, jolloin kontaktia katsojan ja lipuntarkastajan välillä ei synny. Tavoite on myydä 
kaikki liput etukäteen, mutta tarvittaessa varaudumme pienen määrän myymään paikanpäällä, jolloin 
myyntipisteessä on myyjillä maskit ja suojapleksit myyntipöydän edessä. Portilta tapahtuvan 
lipunmyynnin yhteydessä kerätään ostajien nimi ja yhteystieto koronan jälkiselvityksiä varten. Lisäksi 
kaikille lipunostajille toimitetaan lipunmyynnin yhteydessä, pääsylipussa sekä muutamaa päivää ennen 
koronainfoa sähköpostitse.

Stadion on jaettu katsomolohkoihin, joissa on alustavasti käytössä 50% kapasiteetti – mahdollisuuksien 
mukaan nosto 70-75%:iin huomioiden THL ja OKM koronaohjeistukset. Katsomolohkot muodostuvat 



seuraavasti: katettu pääkatsomo jaettu kahteen osaan, joissa molemmissa 5 alalohkoa, kaarteessa yksi 
lohkoa 4 alalohkolla sekä takakatsomossa kahdessa isommassa lohkossa alalohkoineen. Liput myydään 
alustavasti näihin lohkoihin ja mahdollisesti myös alalohkoihin. Jokaisella katsomolohkolla on oma 
sisäänkäynti katsomoon, omat WC:t sekä oma kioski. Katsomolohkot ovat eristetty toisistaan, ja 
lohkojen välistä liikennettä vältetään. Alla olevassa laskennassa huomioitu myös toimitsijat ja muu 
kenttäväki.

Katsomolohkot (henkilömäärä sis. katsojat ja toimitsijat > 50%, 70%    100% tasot):
 Lohko 1 / pääkatsomo F-J pohjoisosa 294 hlöä 402    574
 Lohko 2 / pääkatsomo A-E eteläosa 294 hlöä 402    574
 Lohko 3 / nimikkokatsomo, media, inva 185 hlöä 212    303
 Lohko 4 / takakatsomo eteläosa 207 hlöä 281    402
 Lohko 5 / takakatsomo pohjoisosa 221 hlöä 301    430
 Lohko 6 / kenttätoimitsijat ja kilpailijat 200 hlöä 280    400

Yhteensä 1500 1878    2683

Porteilla kontrolloidaan sisääntuloa ja pidetään yllä lukua kuinka paljon ihmisiä on stadionilla ja kussakin 
alalohkossa. Kaikille sisääntulijoille on tarjolla käsidesiä sisääntuloportin luona sekä jokaisen 
katsomosektorin. Porteilla ja katsomoiden alalohkoissa ohjeistetaan katsojia pitämään turvavälit 
katsomossa sekä maskit kasvoilla. 

Järjestäjä valvoo turvavälien toteutumista ja tarvittaessa huomauttaa asiasta. Myös kuuluttaja kuuluttaa 
ohjeita ennen kisan alkua ja kisan aikana. Sisääntuloväylillä, katsomoissa, vessoissa sekä myyntipisteiden
luona on myös kylttejä turvaväleistä ja koronahygieniasta. 

Kosketuspintoja puhdistetaan kisan aikana ja tilat siivotaan kisan jälkeen. Tapahtumalle on nimetty 
erillinen koronavastaava (korona- ja katsomoturvallisuus), joka valmistelee ennen kisaa 
koronaturvallisuutta kentällä sekä johtaa puhdistustoimia kisan aikana.

Kioskeissa elintarvikkeet suojataan erillispakkauksin ja myynti tapahtuu omatoimiperiaatteella. 
Myyntihenkilökunta käyttää käsineitä ja suojamaskia. Maksaminen tapahtuu pankkikorteilla ja 
lähimaksulla ilman kontakteja. Tasot ja pinnat puhdistetaan ja desinfioidaan hyvin. Lisäksi 
myyntipisteiden jonotusta, ja ruuhkia vältetään aidalla tai lattiamerkeillä. 

Maahan saapuminen – ulkomaiset urheilijat
Kilpailuun odotetaan saapuvan 40-50 ulkomaista urheilijaa, pääosin Schengen-maista sekä muista 
Euroopan maista ja osa urheilijoita Euroopan ulkopuolelta. Kaikille näille haetaan ennakkoon 
Rajaviranomaiselta (rajavartiolaitos@raja.fi) 2-3 viikkona ennen kisaa erityisryhmiä koskeva lupa saapua 
maahan, johon liitetään myös lausunto järjestäjältä. Lisäksi viimeistään 24h ennen saapumista maahan 
toimitetaan lista tarkemmasta saapumisesta. Kaikilta maahan tulevilta urheilijoilta vaaditaan voimassa 
olevien määräysten mukainen ennakkoon otettu negatiivinen COVID-19 testitulos (tai todistus 
sairastetusta taudista, myös todistus rokotusten saannosta käy – jos nämä tulevat myös maahantuloon 
sopiviksi). Lisätietoja ajankohtaista koronatietoa maahantulosta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-
koronaviruspandemia ja https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona 
Ulkomaiset urheilijat velvoitetaan toimittamaan toimittamaan voimassa oleva negatiivinen 
koronatestitulos ennen saapumistaan sähköpostitse tero.heiska55@gmail.com ja 
kuortanegames@gmail.com.

Kaikille urheilijoille (myös kotimaiset) annetaan saapuessaan urheilijakirje, jossa on korona- ja 
kisaohjeistusta, kasvomaskeja sekä käsidesipullo. Kaikki ulkomaiset urheilijat siirretään välittömästi 
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maahantulon jälkeen omalla kuljetuksella suoraan majoitushotelliin (Kuortaneen 
Urheiluopisto/Liikuntahotelli), jossa heidät majoitetaan 1 hengen huoneisiin (tai 2HH, jos ovat yhdessä 
matkustavia saman maan urheilijoita). Hotellilla käytetään koko ajan maskia, vältetään ylimääräisiä 
kohtaamisia sekä kokoontumisia, kaikki materiaali jaetaan urheilijoille valmiiksi kootuissa nimetyissä 
kirjekuorissa omatoimiperiaatteella. Harjoittelu majoituksen aikana tapahtuu itsenäisesti ulkotiloissa, 
joko Kuortanehallissa tai lähialueen metsissä. Mikäli urheilija viettää maassa enemmän kuin kaksi 
vuorokautta, on hänelle tarjottava mahdollisuutta uuteen koronatestiin (yksityinen palveluntarjoaja), 
jotta hän pääsee poistumaan maasta. Testaus järjestään yhteistyössä kisajärjestäjän ja palveluntarjoajan
kanssa joko majoituspaikalla tai lähikunnissa.

Paikalle saapuminen – kotimaiset urheilijat
Kotimaisia urheilijoita pyydetään saapumaan paikalle vasta kilpailupäivänä, ja muutoin minimoimaan 
kaikki kontaktit ennen kisaa. Osa kotimaisista majoittuu maksimissaan edellispäivänä, jotka käyttäytyvät 
kuten ed. ohje ulkomaiset urheilijat.

Kuljetukset kilpailun aikana
Kuortaneen Urheilukenttä sijaitsee noin 500m päässä Kuortaneen Urheiluopistosta, joten tämä liikutaan 
kävellen 

Kilpailijoiden numeroiden nouto ja osanoton varmistus
Kilpailukanslia sijaitsee ennen kisaa parin päivän ajan Kuortaneen Urheiluopistolla Liikuntahotellin 
luentosalissa, ja kisapäivänä kentän läheisyydessä Kuortaneen lukiolla (150m). Urheilijalla on oma 
nimellä varustettu rintanumeroa vastaava nimilappu jokaisessa osallistumassaan lajissa. Nämä löytyvät 
valmiina omissa kuorissaan avoimessa laatikossa ja urheilijat hakevat ne omatoimisesti tai toimitsija 
ojentaa kuoren suojakäsineet ja kasvomaski päässä.

Kilpailuun osallistuvat vain ennakkoon ilmoittautuneet kilpailijat, paikanpäällä ei voi ilmoittautua. 
Osallistumismaksut laskutetaan, joten käteistä ei käsitellä kisatilanteessa. 

Kilpailun aikataulu on tehty väljäksi ja lajiohjelma on tehty siten, että lajit tapahtuvat hyvin 
etäällä – kenttälajien suorituspaikat eivät ole lähellä toisiaan. Aikataulu on laadittu siten, ettei 
kentällä ole liikaa väkeä kerrallaan ja jokaiseen lajiin on rajattu rajallinen osallistujamäärä.

Kilpailun kulku
Kilpailijat saapuvat stadion alueelle oman kulkuportin kautta. Urheilijoille on rajattu lämmittelyalueeksi 
opistolta Kuortanehalli sekä jalkapallohalli. Kilpailijat ohjataan kilpailualueelle kokoontumispaikan 
kautta, jonka aikataulu pyritty laatimaan siten ettei sinne synny ruuhkia. Samaa kautta ohjataan myös 
lajipaikalle tulevat valmentajat. Näin kontrolloidaan, että lajipaikoille ei tule ylimääräisiä henkilöitä. 

Valmentajat
Valmentajille on osoitettu erikseen omat paikat, lähelle lajien suorituspaikkoja. Valmentajat istuvat 
yksittäisillä tuoleilla, pitäen maskeja koko kilpailun ajan. Lisäksi heidän kulkuaan rajoitetaan koskemaan
vain yhtä katsomolohkoa tai muutoin välttämään tarpeetonta siirtymistä lohkojen välillä.

Toimitsijat ja henkilökunta
Toimitsijoille välitetään tieto tässä kuvatusta ohjeistuksesta toimitsijakirjeessä.

Toimitsijoita on kenttälajeissa 8-10 lajista riippuen, juoksuissa toimitsijat ovat hyvin hajaantuneet 
ympäri rataa.



Toimitsijat huolehtivat aktiivisesti kaikilla toimipisteillä turvavälien säilymisestä, kasvomaskien käytöstä
ja käsidesin saatavuudesta.

Kaikki toimitsijat käyttävät kasvomaskeja. Toimitsijoiden taukotilana käytetään stadion rakennuksen 
yläkerrassa olevaa kahviotilaa, jonne ei ole muualle pääsyä.

Kenttälajien kisapaikoilla on lisäksi käsidesiä tarjolla niin urheilijoille kuin toimitsijoille.

Ulkomaiset urheilijat – maasta poistuminen
Kisajärjestäjä sopii jonkun yksityisen terveydenhoitoalan yrityksen (ei vielä tiedossa) kanssa, että maasta
poistuvat urheilijat voivat käydä vaadittavassa testissä heidän toimipisteessään joko Seinäjoella tai 
sovitusti testaaja tulee opiston alueelle. Ulkomainen urheilija saa sieltä vaadittavan todistuksen 
negatiivisesta testituloksesta (6-18h kuluessa). Suurin osa urheilijoista poistuu 27.6. päivän aikana ja 
heille järjestetään omat kuljetukset em. ohjeiden mukaisesti lentokentälle tai satamiin.

Kuortaneella 11.6.2021

Kuortane Games / Kuortaneen Eliittikisat ry
Tuomas Mikkola, pääsihteeri
puh. 040 6317 442
email. tuomas.mikkola@kuortane.fi

Kisalle anotaan tai laaditaan seuraavia lupia:
* Kentän vastikkeeton käyttö kisalle (kunta, tekninen toimi)
* Elintarvikemyyntiä koskeva lupa (terveystarkastaja)
* Ilmoitus melusta ja häiriöstä (kunta, ympäristöpäällikkö)
* Pysäköintikieltoa koskeva lupa (ELY)
* Pelastussuunnitelma (pelastuslaitos)
* Tapahtumailmoitus (poliisi)
* Koronasuunnitelman toimittaminen (kunta, terveystarkastaja, tartuntatautilääkäri)
* Erityisryhmien lupa maahan saapumisesta ja yksilöity maahantuloilmoitus (Rajavartiolaitos)
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