
 
 
YLEISET OHJEET COVID-19-KÄYTÄNNÖISTÄ NUORTEN SM-KILPAILUISSA 2021 
 
1. Yleistä  

- Nuorten SM-kilpailut, sekä Puuha-Park finaalit on suunniteltu ja päätetty toteutettavaksi 

alkuperäisen kilpailukalenterin mukaisesti: 

o Pujottelu, suurpujottelu ja paripujottelu Levillä 7.-9.4.2021 järjestäjänä Helsinki 

Ski Club (myöhemmin HSC. 

o Vauhtilajit, eli syöksy ja super-g Suomutunturilla 11.- 14.4.2021 järjestäjänä 

GrIFK Alpine.  

- Kilpailujen järjestäjät ovat sitoutuneet noudattamaan annettuja viranomaisohjeistuksia, 

sekä SSF:n suosituksia Covid-19-testausten ja muiden tarvittavien yksityiskohtien 

osalta terveysturvallisten kilpailutapahtumien takaamiseksi. 

 

- Tässä asiakirjassa esitetään yleiset terveysviranomaisten vaatimukset ja reunaehdot, 

joita noudattamalla kilpailujen järjestäminen voidaan mahdollistaa. 

 

- Kilpailutapahtumiin laaditaan erilliset terveysturvallisuussuunnitelmat, joissa otetaan 

yksityiskohtaisemmin kantaa käytännön toimenpiteisiin kilpailutapahtumien aikana. 

Kyseiset suunnitelmat hyväksytetään terveysviranomaisilla ennen niiden julkaisua.  

 

- Terveysturvallisuussuunnitelmat julkaistaan siten, että kaikilla osallistujilla on 

mahdollisuus (ja velvollisuus) tutustua niihin ennen kilpailutapahtumien alkua.     

 
2. Vaatimukset ja edellytykset 

- Terveysviranomaiset edellyttävät, että jokaisella ensimmäisen vaiheen kilpailualueelle 

(Levi West) saapuvalla henkilöllä on esittää enintään 72 tuntia vanha negatiivinen 

Covid-19-testin tulos kirjallisena. Testitulokset tarkastetaan kilpailupaikalla ennen 

pääsyä rinnealueelle. 

 

- Edellä mainittu 72 tunnin aikavaatimus lasketaan ensimmäisen kilpailutapahtuman 

suunnitellusta aloitusajankohdasta. Eli käytännössä testi on oltava tehtynä aikaisintaan 

sunnuntaina 4.4.2021 klo 10.00. Aikaisemmin toteutettu testi edellyttää uudelleen 

testaamista Levillä kilpailuorganisaation ilmoittamalla tavalla. 

 

- Kilpailunjärjestäjä suosittelee vahvasti, että tarvittavat Covid-19-testaukset tehdään jo 

kotipaikkakunnilla ennen matkustamista Leville. Näin toimien minimoidaan 

kilpailupaikkakunnalla tapahtuva testaaminen. 

 

- Kilpailunjärjestäjä on vastuussa tarvittavien Covid-19-testien toteuttamisesta 

kilpailupaikkakunnalla. Tässä tarkoituksessa on sovittu testauspäiviksi Levin 

kilpailutapahtumien osalta maanantai 5.4.2021 ja tiistai 6.4.2021. Testit ostetaan 

yksityiseltä palveluntuottajalta. On mahdollista, että kilpailunjärjestäjän jo sopimat 

testausjärjestelyt vaativat jopa 250 ihmisen testaamista verraten tiiviillä aikataululla. 

Tästä johtuen kilpailunjärjestäjä edellyttää, että joukkueet sitoutuvat palveluntuottajan 

laatimaan testausaikatauluun pitäen siitä tiukasti kiinni. Yksityiskohdat testauksesta ja 

siihen liittyvistä ilmoittautumismenettelyistä tiedotetaan erikseen niin pian kuin 

mahdollista.  

- Yksittäisen testin hinta on 48 euroa. On mahdollista, että käynnissä oleva kilpailutus 

vielä alentaa hintaa. Levin kilpailutapahtumien sponsorit ovat sitoutuneet kattamaan 



 
 

testauskustannukset kilpailuorganisaation, sekä erikseen nimettyjen seurojen 

valmentajien osalta. Urheilijat, sekä muut kilpailupaikalle saapuvat henkilöt testataan 

omakustanteisesti. 

 

- Terveysviranomaiset edellyttävät, että uusi Covid-19-testi otetaan kaikilta niiltä 

henkilöiltä, jotka oleskelevat Lapin Sairaanhoitopiirin alueella enemmän kuin 7 

vuorokautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomutunturille suunniteltuihin 

vauhtilajeihin osallistuvat joukkueet on testattava kokonaisuudessaan uudelleen viikon 

15 aikana. Tästä testauksesta on vastuussa kilpailuorganisaatio ja tarvittavat 

yksityiskohdat ovat vielä osin avoimia. Käytännön toimenpiteistä tiedotetaan niin pian 

kuin mahdollista.  

 

- Lähtökohtaisesti Covid-19-rajoitukset aiheuttavat siis noin 100 euron lisäkustannukset 

/ yksittäinen osallistuja, mikäli tarkoituksena on kilpailla sekä Levillä, että 

Suomutunturilla. 

 

- Terveysviranomaisten asettamista vaatimuksista johtuen vuoden 2021 kilpailuihin ei 

voida ottaa mukaan ulkomaalaisia osallistujia.  

 

- Osallistuvilta joukkueilta edellytetään sitoutumista annettuihin ja kilpailunjärjestäjän 

julkaisemiin Covid-19-ohjeistuksiin. Sääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa 

automaattisesti kilpailuoikeuden eväämiseen joko yksittäisestä kilpailusta tai 

pahimmassa tapauksessa koko kilpailutapahtumakokonaisuudesta. 

 

3. Lopuksi 

- Kilpailutapahtumien mahdollistaminen Covid-19-rajoitusten aikana vaatii runsaasti ns. 

“tavallisesta poikkeavaa” työtä. Tästä johtuen kilpailunjärjestäjä edellyttää, että kaikki 

osallistuvat joukkueet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja tekevät parhaansa 

onnistuneiden, sekä ennen kaikkea terveysturvallisten kilpailutapahtumien 

järjestämiseksi.  

 

- Suomessa on toimeenpantu kauden 2020 – 2021 aikana lukuisia onnistuneita 

alppihiihtotapahtumia Covid-19-rajoitusten keskellä. Viimekädessä onnistumisen 

edellytys on aito yhdessä tekeminen, tahtotila ja asioiden mahdollistaminen. 

Kilpailuorganisaatio toivoo ymmärrystä kaikilta osallistujilta, sekä ponnisteluja hyvien 

kilpailutapahtumien toteuttamiseksi. 

 

- Useita yksityiskohtia on vielä valmisteluvaiheessa ja niistä tiedotetaan säädetyssä 

järjestyksessä heti kun se on mahdollista. 

 

Nähdään Levillä! 
 

Terveisin, 
 

   
Jussi Tanninen / kilpailunjohtaja 

   
Olli Saravuo / kilpailunjohtajan apulainen 


