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SM-pitkä 2020
• Suunnistuksen suomenmestaruuskilpailut pitkällä matkalla

• Miesten pääsarjalla voittoaika-arvio 90-100 min 

• Naisten pääsarjassa voittoaika-arvio 70-80 min

• Lauantaina juostaan karsinnat ja sunnuntaina finaalit 

• Siikaisten Sisu ry ja Kankaanpään Suunnistajat ry

• Projekti alkanut vuonna 2017

• Kilpailualueelta ei ole ollut ennen suunnistuskarttaa. 
Kartoittajana ollut Kimmo Viertola 

• Alue on ollut harjoitus- ja kilpailukiellossa.

• Esikisat 2019, jossa testattiin kahden seuran yhteistyötä

• Talkoolaisia yli 200

• Kilpailijoita ilmoittautunut 1623

#smpitkä2020



Organisaatio
Kilpailunjohtaja Hanna Kallio

Kilpailun varajohtaja Pertti Manninen

Talousvastaava: Hannu Majamaa

Ratamestariryhmän johtaja Raimo Hannukainen, ratamestarit Taisto Salo, 
Jouko Huuhka ja Reijo Mäkilä

Lähtö: Veli Kuivanen, Erkki Katajisto ja Jukka Katajisto

Maali: Jouni Kivimäki

Tulospalvelu: Jussi Hannukainen

Infon ja sihteeri: Seija Peltomäki

Liikenne ja paikoitus: Seppo Vehkala ja Timo Vuorela

Kilpailukeskus: Samuli Kallio

Ensiapu: Marjaana Salo

Turvallisuus: Tero Korkelainen

Ravintola- ja kahvio: Kaisa Kallio, Päivi Tuominen, Seija Harju ja Tiina 
Ritakorpi

Juomarasti: Aimo Peltomäki

Kuntosuunnistus: Markku Joensuu

Tiedotus: Tuomas Väinä

Yhteistyökumppanuus: Lauri Ahopelto

Markkinointi: Laura Koivuniemi

Palkinnot: Marjatta Vaara

Kutsuvierasisännät: Kalevi Koivumäki ja Pertti Manninen



Koronainfo

- Ethän tule sairaana paikalle! 

- Pidetään mahdollisuuksien mukaan turvavälit, 
huolehditaan hyvästä käsihygieniasta

- Nettisivuilta löydätte kilpailujemme koronaohjeen

- Altistuminen: alle 2 metriä ja 15 minuuttia

- Nenä-suusuojat niissä tehtävissä, joissa ei ole 
mahdollista pitää turvaväliä



Kilpailun laatu – miten 
minä voin vaikuttaa?

- Jokainen vaikuttaa SM-pitkän laatuun omalla 
tekemisellään.

- Positiivinen ja kiireettömän oloinen toiminta luo 
kilpailijoille hyvän tunnelman.

- Jokaiselle ripaus palvelualttiutta – jos et tiedä 
vastausta, niin selvitä tai ohjaa kysyjä ystävällisesti 
toisen henkilön luo.

- Vilkaiskaa aamulla tullessanne mihin suuntaan on 
lähtö, missä sijaitsee maali, mistä löytyy pesupaikka 
ja wc:t. Nämä löytyvät alueella olevasta 
opaspaalusta. Pysäköintilippuja voi ostaa infosta. 

Pienillä teoilla saadaan huoliteltu lopputulos! 



Tärkeää tietoa

- Jokaisen tulee olla rekisteröitynyt, jotta on 
vakuutettu!

- Nimi tulee olla kilpailujohtajan listassa.

- Saapuminen ja poistuminen ainoastaan opasteita 
pitkin!

- Opastukset alkavat Tuorilasta ja Alahonkajoen risteyksestä

- Älä poistu kilpailukeskuksesta sanomatta omalle 
sektorivastaavallesi

- Varauduthan säänmukaisella vaatetuksella!
- Vesisade, auringonpaiste, tuuli, kylmyys, kuumuus

- Juomapullo!

- Yllätyksellisyyden ja tasapuolisuuden toteutuminen –
mieti mitä jaat sosiaalisessa mediassa

- ”Ongelmatilanteet” kilpailunjohtajalle



Tärkeää tieto

- Vaatteita tilattu vielä lisää ja toiveena on, että 
ovat lauantaina aamulla kilpailukeskuksessa 
noudettavissa infosta!

- Sektorivastaavat jakavat:
- Pysäköintilippu

- Ruoka- ja kahviliput

- Suu-nenäsuojat niitä tarvitseville



Turvallisuus

• Onnettomuustilanteessa toimiminen
• Jos sairauskohtaus ja henkilö tiedoton, ota yhteys välittömästi 112.

• Jos henkilö tajuissaan, yhteys ensiapuvastaavaan p. 040 8430 802/Marjaana 
Salo. 

• Alkusammutuslaitteiden paikat
• Sammuttimet pysäköintimerkkien alla (7kpl), ravintolassa, infossa ja 

ensiaputeltassa.

• Tiedottaminen
• Tiedotuksen hoitaa vain KILPAILUNJOHTAJA Hanna Kallio p. 040 777 6428.

• Tilanteenjohtaminen esim. kolarissa tms.
• Sektorivastaava, pysäköinti ja liikenne Seppo Vehkala p. 040 525 37 64

• Kilpailukeskus Samuli Kallio p.050 560 56 79

• Pelastuspäällikkö Tero Korkelainen p. 044 720 10 37

• Ensiapuvastaava Marjaana Salo p. 040 8430 802

• Kokoontumispaikat evakuointitilanteessa
• Numeroidut pysäköintialueet 7 kpl:tta.( kilpailukeskuskartta)

• Kuuluttaja ilmoittaa kaikille kilpailukeskuksessa oleville kokoontumispaikan.

JOS JOTAIN EPÄSELVÄÄ, KYSY ROHKEASTI

TSEMPPIÄ KAIKILLE TALKOOLAISILLE, TEHDÄÄN TAPAHTUMASTA 
MUKAVASTI MIELEENPAINUVA!

Lataa puhelimeesi 112-sovellus!



Sektoritapaamiset

- Kokoontukaa oman sektorivastaavanne luo.

- Jos et tiedä vielä tehtävääsi/sektoriasi, tule 
kysymään minulta.

- Sektorivastaavat kertovat lyhyesti oman sektorin 
toiminnasta, kellonajoista ja työnkuvista.

- Kysykää kaikki mielessä olevat kysymykset!

- Vaatteiden ja lippalakkien jako

- Tilaisuus päättyy, kun olette saaneet käytyä asiat läpi 
vastuuhenkilöiden kanssa.

Nähdään ensi viikonloppuna! 


