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Mitä tässä ohjeessa puhutaan joukkueesta, koskee myös henkilökohtaisten sarjojen yksittäisiä kilpailijoita.  
 
1. YLEISTÄ  
 
Kilpailuun on ilmoittautunut 157 kilpailijaa. Henkilökohtaisissa sarjoissa kilpailee 65 kilpailijaa ja 
joukkuesarjoissa 39 joukkuetta.  
 
2. PÄÄTOIMIHENKILÖT 
 

Kilpailunjohtaja   Samuli Laine, gsm 040-741 9635, rogaining@ivk.fi  

Järjestelysihteeri  Susanna Laine, rogaining@ivk.fi 

Ratamestari   Esa Jokioinen 

Lähtö- ja maalivastaava  Teppo Laine     

Tiedottaja   Maria Arro 

Huoltopäällikkö   Julius Mella 

Tulostoimiston päällikkö  Hannu Arki (TuMe) 

Kilpailijoiden edustaja  Anna Leisvuori (HeTa) 

 
3. KILPAILUN YLEISAIKATAULU  
 
Maanantai 23.5.2022  

• 17.00 Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto aukeaa 

• 17.00 WC- ja pukeutumistilat kilpailijoiden käytössä 

• 17.30 Emit-korttien nollaus alkaa 

• 17.45 Karttojen jako ja reittisuunnittelu alkaa 

• 18.00 Lähtölaukaus 

• 18.15 Juomarastit aukeavat 

mailto:rogaining@ivk.fi


• 18.30 Maali aukeaa 

• 18.30 Kilpailukeskuksessa sijaitseva juomapiste aukeaa 

• 19.50 Juomarastit suljetaan (leimasin ja rastilippu jää rastille 20.00 saakka). 

• 20.00 Kilpailuaika päättyy 

• 20.30 Maali suljetaan 

• 21.30 Kilpailukeskus, saunat ja peseytymistilat suljetaan 

 
4. KILPAILUKESKUS JA KILPAILUTOIMISTO  
 
Kilpailukeskuksena toimii Harjattulan kartanon Jellonan rantasauna. 
 
Harjattulan kartanolle pääsee myös Turun joukkoliikenteen linjalla numero 15. 

 
Kilpailutoimiston puhelinnumero on 044-575 9223. Numero on käytössä vain kilpailupäivänä klo 09.00-21.00, 
muina aikoina yhteydenotot suoraan kilpailunjohtajaan.  
 
Mikäli joukkueen ilmoittautumistiedoissa ei ole tapahtunut muutosta, joukkueen ei tarvitse ilmoittautua 
kilpailutoimistossa saapuessaan kilpailukeskukseen.  
 
Kilpailutoimistossa on arvotavarasäilytys. Arvotavarat luovutetaan takaisin kilpailijoille kilpailunumeroa vastaan. 

Kilpailukeskuksen sisätiloissa ei saa liikkua nastoitetuilla kengillä. 
 
5. PYSÄKÖINTI  
 
Autojen pysäköinti tapahtuu Harjattulan kartanon parkkipaikoilla pysäköinninohjaajien opastuksen mukaisesti. 
Pysäköintitilaa on rajallisesti, joten kimppakyytejä suositellaan. Pysäköinnin katuosoite Harjattulantie 80, 20960 
Turku.  

Rastilipuilla ja nuoliviitoituksella toteutettu opastus alkaa Harjattulantien ja Vapparintien risteyksestä, jossa on 
myös suuri kyltti ”HARJATTULA”. Liikenteenohjaat opastavat pysäköintialueille Harjattulan kartanon edustalta, 
noin 800m päästä edellä mainitusta risteyksestä.   

Pysäköintialueita on 4 kpl ja ne ovat Harjattulan kartanon läheisyydessä.  Huomioithan, että pysäköintialueesta 
riippuen kävelymatka kilpailukeskukseen on noin 400 – 700m. 
 
6. KIELLETYT ALUEET ENNEN KILPAILUN ALKUA 
 
Ennen lähtöä kilpailijat voivat liikkua ja verrytellä kilpailukeskusalueella sekä Harjattulanrannantiellä, 

kts. kilpailukeskuskartta >>. Muualla verryttely ja liikkuminen ennen kilpailusuorituksen alkua on kielletty.  
 
Kilpailun aikana kielletyt alueet, kts. kohta 10.  
 
7. ENSIAPU  
 
Kilpailutoimistossa on saatavilla perus-ensiaputarvikkeita (nyrjähdykset, hiertymät, naarmut) itsehoitoa 
varten.  
 
Turun alueen terveyskeskuspäivystys toimii T-sairaalassa, Savitehtaankatu 1, Turku, puh. 02 313 8800. 
Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.  

 
Mikäli suunnistaja vammautuu maastossa ja tarvitsee kuljetusta, kuljetuksen jatkohoitoon voi tilata 
kilpailutoimistosta, gsm 044-575 9223.  
 
8. KILPAILUNUMEROT  
 
Kaikki sarjat käyttävät kilpailunumeroita. Joukkuesarjoissa kaikilla joukkueen jäsenillä on oma kilpailunumero. 
Kilpailunumeroa kannetaan näkyvillä koko kilpailun ajan siten, että se näkyy esteettä eteenpäin. 
Kilpailunumerot ja niiden kiinnittämiseen varatut hakaneulat ovat kilpailijoiden itse noudettavissa 
kilpailutoimiston ulkopuolella olevasta telineestä.  
 
Kilpailunumeroita ja hakaneuloja ei tarvitse palauttaa kilpailun jälkeen.  

 
9. KILPAILUMAASTO  

https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6695485,23461429&z=8&title=TRS%202022%20kilpailukeskus
http://ivk.fi/rogaining/pdf/kilpailukeskus_2017.pdf


 

Kilpailumaasto on metsäalueiden ja peltojen sekä golfkentän hoidetun ympäristön halkomaa haja-
asutusaluetta. Kilpailukartalla on yhteensä yli 15 kilometriä rantaviivaa sekä mereen että Kakskerranjärveen, 
joten vesistöt ovat kilpailussa hyvin läsnä.  
 
Metsän maastopohja on varsin monimuotoista ja sisältää jyrkkäpiirteistä kalliomaastoa, 
hoidettua talousmetsää sekä osin luonnontilaista metsämaastoa. Alueen metsissä ei ole kattavaa 
polkuverkostoa poislukien pienehköt alueet Brinkhallin suunnalla. Maaston nopeus ja 
näkyvyys vaihtelevat suuresti kartan eri osissa.  
 
Paikalliset korkeuserot ovat saaristomaiseen tapaan kohtuullisen suuria. 
 
10. VAROMÄÄRÄYKSET JA KILPAILUN AIKANA KIELLETYT ALUEET  

 
Kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Harjattulan golfkenttä joka on kilpailun aikana golffaajien 
normaalissa käytössä. Golfkentälle meno tai sen reunoja pitkin kentän puolella juokseminen on 
turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Golfpallo voi saavuttaa yli 300km/h nopeuden joten se voi ihmiseen 
osuessaan tehdä erittäin pahaa jälkeä. 
 
Golfkentät on merkitty karttoihin kiellettynä alueena lisämerkinnällä ”GOLF”. Golfkentän rajat on merkitty 
maastoon valkoisilla merkkipaaluilla, joskin kilpailussa kielletty alue ulottuu myös hieman näiden paaluilla 
merkittyjen rajojen ulkopuolelle. Ainoastaan aivan kilpailukeskuksen läheisyydessä rastin 72 suuntaan 
kenttäalueen reunaa on merkitty n.200m myös rajausnauhalla. Mainittakoon kuitenkin että golfkenttä erottuu 
kyllä muusta ympäristöstä alueella varsin selkeästi, joten tahattomasti sen puolelle päätyminen on 
epätodennäköistä.  

 
Golfkentän alueen tiet ovat kilpailijoiden käytössä siltä osin kun niitä ei ole erikseen kielletyiksi merkitty. 
 
Kilpailualueen viljellyt pellot on merkitty karttaan kielletyiksi alueiksi ja niille meno on kielletty vaikka 
kevätviljelyt ovatkin vielä suurimmalta osin aloittamatta. Nämä erottaa kartassa golfkentästä sillä, että niissä ei 
ole erillistä ”GOLF” tekstiä. Golfkentän ja Vapparintien välisen Monnoisten peltoalueen voi ylittää karttaan 
merkityistä kohdista (mm. peltotie, ojanvarsi) tai sen voi toki kiertää etelän tai pohjoisen kautta. 
 
Pääosa alueen pelloista on viljelemätöntä ns. lintupeltoa. Nämä on merkitty karttaan normaalina pistepeltona ja 
ne saa halutessaan ylittää.  
 

Oliivinvihreällä karttaan merkityille piha-alueille meno on kielletty. Piha-alueiden läpi tai niiden vierustaa 
meneviä karttaan merkittyjä yhtenäisiä teitä ja ajouria saa käyttää.  
 
Kilpailukeskuksen luoteispuolella n. 100m päässä lähdöstä olevan Solbackan talon takana on avoin yli 10m syvä 
kaivo, jota ei ole merkitty karttaan. Kaivo ei ole suoralla kulkureitillä rastille tai lähtöön/maalin. Kaivo on 
merkitty maastoon n. 3 x 3m rajausnauhalla, joten se on helposti havaittavissa.  
 
Brinkhallin- ja Vapparintietä ylittäessä tai sen vartta juostessa tulee noudattaa varovaisuutta. Tien liikenne ei 
ole kovin vilkasta mutta autot ja moottoripyörät saattavat liikkua tiellä yllättävän suurella nopeudella. 
 
Kakskerranjärven pohjoispuolella on useita muinaisjäännöksiä kuten nunnavuoren hautaröykkiö, ryssänuuneja 
ja kiviaitoja. Näitä kaikkia ei ole erikseen merkitty karttaan mutta niiden ylittämistä maastossa on pyrittävä 

välttämään, ja suurin osa niistä onkin pienen kokonsa takia myös helposti kierrettävissä. 
 
11. VASTUUT JA VAKUUTUKSET  
 
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun järjestäjä ei vakuuta kilpailijoita eikä vastaa 
kilpailijoille aiheutuneista tapaturmista eikä kilpailijoiden aiheuttamista vahingoista. Kilpailijoilla tulee olla 
voimassa oleva tapaturmavakuutus. Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on partiovakuutus voimassa. 
 
12. KILPAILUKARTAT JA RATAMERKINNÄT  
 
Rogainingkartta 1:15 000 vuodelta 2022 sekä kaksi suunnistuskarttaa 1:10 000 vuosilta 2014 ja 2005 jotka on 
osittain päivitetty keväällä 2022. 

 
Suunnistuskarttojen kattamat alueet on rajattu Rogainingkarttaan vihreällä katkoviivalla. 
 
Rogaininkartan pohjoisviivojen suunta on karttapohjoiseen (eranto 8.2°) ja suunnistuskartoissa pohjoisviivat 
osoittavat magneettiseen pohjoiseen. 
 
Kartat ovat samassa muovikotelossa vastakkain käännettynä siten, että Rogainingkartta näkyy kotelon toiselta 



ja suunnistuskartat toiselta puolelta. Muovikotelo on toiselta lyhyeltä sivulta avoin, eli kartat saa halutessaan 

ulos kotelosta. 
 
Rastit on piirretty karttaan violetilla värillä ja ISOM2017-2 mukaisesti.  Rastien numerot on merkitty 
rastiympyrän viereen. Rastit saa hakea haluamassaan järjestyksessä. 
 
Ne rastit, jotka sijaitsevat suunnistuskartan rajaamilla alueilla, on piirretty ainoastaan suunnistuskarttaan. Muut 
rastit on piirretty Rogainingkarttaan. Suunnistuskarttojen alueella liikuttaessa kannattaa suunnistukseen 
käyttää ensisijaisesti suunnistuskarttaa. Kartalta toiseen siirryttäessä pyydetään noudattamaan huolellisuutta 
kiellettyjen alueiden osalta.  
 
Joukkuesarjoissa kaikki joukkueen jäsenet saavat oman karttaparin. 
 

Lähtö ja maali sijaitsevat kilpailukeskuksessa samassa paikassa, joten lähtö- ja maaliympyrät on merkitty 
karttaan päällekkäin. 
 

13. RASTINMÄÄRITTEET  

 

Kuvalliset rastinmääritteet on painettu Rogainingkarttaan. Rogainingkarttaan on painettu myös kaikkien 

suunnistuskartoissa olevien rastien määritteet. Rastinmääritteitä ei ole saatavilla irrallisena. 

 

14. RASTIEN PISTEYTYS JA KILPAILUN PISTELASKU  

 

Rastit on pisteytetty eri arvoisesti. Kustakin rastista saa pisteitä välillä 1 - 10 p. Rastikoodin viimeinen numero 

kertoo rastin pistemäärän. Jos rastikoodin viimeinen numero on nolla, rastista saa täydet 10 pistettä. 

Esimerkkejä: Rastikoodi 65 -> 5 pistettä. Rastikoodi 80 -> 10 pistettä. Rastikoodi 152 -> 2 pistettä. 

 

Rasti 80 on tuplausrasti, eli sen voi käydä leimaamassa kaksi kertaa jolloin siitä saa 2 x 10 pistettä. 

Tuplausrastin leimausten välissä on kuitenkin oltava vähintään yksi muu rastileimaus. 

 

Eniten pisteitä määräajassa kerännyt on kilpailun (sarjan) voittaja. Tasapisteiden sattuessa järjestyksen 

määrää suoritusaika. 

 

Myöhässä maaliin tulevien joukkueiden kokonaispisteistä vähennetään 2 pistettä kutakin alkavaa 

myöhästymisminuuttia kohden. 

 

15. JUOMARASTIT  

Juomarasteja on 2 kpl, yksi kummallakin suunnistuskartalla. Juomarasteilla on tarjolla vettä sekä 2 dl 

pillimehuja. Pillimehuja on varattu 2 purkkia/kilpailija. Muistakaa myös leimata juomarasteilla.  

 

16. EMIT-LEIMAUS  

 

Kilpailussa käytetään sähköistä Emit-leimausjärjestelmää. Niille, jotka eivät ole ilmoittautumisen yhteydessä 

ilmoittaneet omaavansa Emit-korttia, on varattu lainakortti. Laina-emitkortit ovat kuitattavissa 

henkilökohtaisesti kilpailutoimistosta sen aukioloaikoina.  

 

Kilpailussa ei käytetä pahvisia Emit-tarkistusliuskoja. Mikäli joukkueen Emit-kortti ei toimi, joukkue ei saa 

tulosta.  

 

Joukkue on itse vastuussa siitä, että joukkueella on toimintakuntoinen, lähtöluettelossa mainitun numeron 

mukainen Emit-kortti. Virheellinen numero on muutettava kilpailutoimistossa ennen kilpailun alkua. Emit-

numeroa ei tarkisteta järjestäjien toimesta lähdössä. Emit-kortin toimivuuden voi testata Emit-nollauspisteessä. 

Vilkkuva merkkivalo leimattaessa osoittaa kortin olevan kunnossa. Emit-kortteja tarvitaan vain yksi kortti per 

joukkue.  

 

Rasteilla käynti kontrolloidaan asettamalla Emit-kortti rasteilla olevaan oranssiin leimasimeen.  

 

Joukkueiden ei kannata leimata uudestaan rastilla, jolla ovat jo kertaalleen käyneet (pois lukien tuplausrastit). 

Pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla Emit-kortin täyttyminen ja loppuleimojen kirjaamatta jääminen. 

Tuloslaskenta sinänsä selviää tuplaleimoista, mutta Emit-kortin täyttymistä ei tuloslaskentakaan enää voi 

pelastaa.  

 

Maaliintulon jälkeen Emit-kortit käydään purkamassa tulostoimistossa. Lainatut Emit-kortit on palautettava 



maaliintulon ja leimantarkistuksen jälkeen kilpailutoimistoon, kuitenkin viimeistään kilpailupäivänä klo 20:30. 

Palauttamattomasta kortista peritään 69 e.  

 

17. LÄHTÖ  

 

Lähtö sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailunumerot tulee noutaa kilpailukeskuksen edustalla sijaitsevasta 

telineestä ennen lähtöön siirtymistä.   

 

Lähdön toiminta:  

 

Joukkueet siirtyvät lähdön odotusalueelle Emit-nollauspisteen kautta klo 17.30 alkaen. Joukkueet 

ryhmittäytyvät varsinaisen, erikseen rajatun lähtöalueen ympärille klo 17.45 mennessä. Klo 17.45 joukkueet 

päästetään varsinaiselle lähtöalueelle, josta joukkue ottaa itselleen kilpailukartat. Lähdön odotusalueelle ja 

varsinaiselle lähtöalueelle päästetään ainoastaan kilpailunumerolla varustettuja joukkueita. Kaikkien sarjojen 

kartat ovat samanlaisia, eli joukkue voi ottaa minkä tahansa vapaan kartan/kartat.  

 

Joukkueella on 15 minuuttia aikaa suunnitella oma reittinsä. 15 minuutin suunnitteluajan kuluessa joukkue ei 

saa poistua rajatulta lähtöalueelta. Pakottavan tarpeen vaatiessa (esim. WC-hätä,) joukkueen yksi jäsen 

kerrallaan saa järjestäjältä siihen luvan saatuaan poistua lähtöalueelta, mutta poissaolon ajaksi joukkueen on 

luovutettava kilpailukorttinsa ja kaikki kilpailukarttansa järjestäjille.  

 

Lähtölaukaus tapahtuu klo 18.00, jonka jälkeen joukkueet ovat vapaita poistumaan maastoon.  

 

Lähtö videoidaan ja varaslähdön ottaneita joukkueita rangaistaan tuomarineuvoston erillisen päätöksen 

mukaisesti.  

 

Mikäli joukkue myöhästyy lähdöstä, joukkue saa lähteä maastoon, mutta myöhästynyttä aikaa ei hyvitetä 

loppuajassa. Lähtö puretaan ja Emit-nollauspiste siirretään välittömästi lähdön tapahduttua kilpailutoimistoon. 

Jos joukkueen myöhästyminen on muutamaa minuuttia suurempi, tapahtuu joukkueen Emit-kortin nollaus ja 

lähtö kilpailutoimistosta. 

18. KUUMA RYHMÄ 

Kilpailussa on edellisien vuosien tapaan käytössä ns. kuuma ryhmä.  

 

Kuumaan ryhmään on valittu yhteensä 15 kilpailijaa/joukkuetta, joiden valintaperusteet ilmenevät alla olevasta 

taulukosta. Kuuman ryhmän kilpailijat erottaa muista kilpailijoista keltaisesta kilpailunumerosta. Mahdollisesti 

myöhemmin jälki-ilmoittautuvia kilpailijoita ei enää sijoiteta kuumaan ryhmään.  

 

Kuuman ryhmän kilpailijat päästetään siirtymään karttaämpäreiden viereen klo 17.44, mutta hekin saavat ottaa 

kartat vasta klo 17.45. Kuuman ryhmän kilpailijat voivat valita lähtöpaikkansa vapaasti varsinaisen lähtöalueen 

ulkokehälle erikseen sinisellä köydellä rajatulta 3 metrin levyiseltä vyöhykkeeltä.  

 

Nro Nimi Seura Valintaperuste 

1. Jaakkola Jari MaMa Viime vuoden pistemäärä 

2. Ilmarinen Markus HiKi Viime vuoden pistemäärä 

3.  Virtanen Matti TuNMKY Viime vuoden pistemäärä 

4. Holmroos Joni TSK Viime vuoden pistemäärä 

5. Hyssälä Juha TMMV Viime vuoden pistemäärä 

6. Miettinen Heikki  Viime vuoden pistemäärä 

7. Laaksonen Mika Ne vikatikit Viime vuoden pistemäärä 

8. Stenholm Pekka Raasto Viime vuoden pistemäärä 

9. Mäki Mikko MS Parma Viime vuoden pistemäärä 

10. Putkuri Tommi TuMe TRWS 2022: H40/2. 

11. Saarinen Villiam TuMe TRWS 2022: ratamestari 

12. Nokka Ilkka Rasti-88 TRWS 2021: H40/3 

13. Brysch Erik PR Nuoret haastajat -kiintiöpaikka 

14. Perasto Riikka Lieto D-sarjan kiintiöpaikka, TRNS 2020: D/2 

15. Laine Mikko, 

Rantanen Antti 

Luupiikki Järjestäjän villi kortti 

                                  
19. MAALI  
 
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa, samassa paikassa kuin lähtö. Maaliin ei ole erillistä viitoitusta. Kilpailuaika 
katkeaa maalissa suoritettavaan maalileimaukseen. Maalileimauksen suorittavan joukkueen jäsenen tulee 



saapua maaliin oman joukkueensa viimeisenä. Puuttuva maalileima johtaa joukkueen hylkäämiseen. Joukkue 

saa pitää karttansa maaliintulon jälkeen.  
 
Maaliintulon jälkeen joukkue käy purkamassa Emit-korttinsa tulostoimiston Emit-purkupisteessä, johon on 
viitoitus /opastus maalista. Emit-purun yhteydessä joukkue saa toimitsijalta rastikohtaisen piste-
erittelytulosteen. Mikäli leimauksissa on epäselvyyksiä, joukkue ohjataan jatkoselvitykseen.  
 
Koska suurin osa joukkueista saapuu maaliin hyvin lyhyen ajan sisällä, Emit-purussa kannattaa varautua 
jonotukseen.  
 
Keskeyttänyt joukkue juoksee normaalisti maaliin ja ilmoittaa keskeytyksestä Emit-kortin purkupisteessä.  
 
Maalissa on Emit-purkujonon yhteydessä mehutarjoilu. Tarjolla vettä sekä 2 dl pillimehuja. Pillimehuja on 

varattu 2 purkkia/kilpailija. 
 

20. KANGASMERKIT  

 

Ne kilpailijat, jotka eivät aiemmin ole saaneet Turku Rogaining -kangasmerkkiä, voivat käydä kuittaamassa 

itselleen merkin kilpailutoimistossa sen aukioloaikana. Merkki on henkilökohtainen ja sen saa vain yhden 

kerran.  

 

21. PESEYTYMIS- JA WC-TILAT  

Kilpailukeskuksessa on erilliset WC:t ja pukuhuoneet miehille sekä naisille. Pukuhuoneissa on rajallisesti tilaa, 

joten kilpailijoita pyydetään vaatteiden vaihdon jälkeen siirtymään muihin tiloihin. 

Kilpailun jälkeen on tarjolla mahdollisuus peseytymiseen, saunaan ja uintiin. Saunamaksu 8 €/hlö on sen 

varanneiden osalta maksettu ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli sauna jäi osaltasi varaamatta mutta kuitenkin 

haluat siellä käydä, mahdollisuutta saunomiseen voi kysyä kilpailutoimistosta (tilan salliessa maksu paikan 

päällä kortilla tai käteisellä). 

22. RUOKAILU JA MUUT PALVELUT 

Kilpailun jälkeen on tarjolla mahdollisuus kalakeittoiltapalaan. Saunan tavoin tämä on lähtökohtaisesti varattu 

ja maksettu ilmoittautumisen yhteydessä. Kalakeitto tarjoillaan kilpailukeskuksen tiloissa.  

Mikäli kalakeitto jäi ilmoittautumisen yhteydessä varaamatta, voit halutessa kysellä mahdollisuutta myös paikan 

päällä (ruoan riittäessä maksu onnistuu paikan päällä kortilla tai käteisellä). 

Kilpailukeskuksesta on ostettavissa myös muita virvokkeita ja pientä purtavaa käteis- tai korttimaksulla. 

 

23. TULOKSET  

 

Online-tulokset (Emit-purkutilanne) ja lopulliset tulokset ovat nähtävillä kilpailun www-sivuilla osoitteessa 

http://www.ivk.fi/rogaining/  

 

24. PALKINNOT  

 

Avoimessa kilpailussa ei jaeta sarjakohtaisia palkintoja. Kaikkien ilmoittautuneiden kilpailijoiden kesken 

arvotaan seuraavat palkinnot: 

• Lahjakortti, Suunnistajankauppa 50€, 1 kpl 

• Turku Rogaining/FRC 2019 -putkihuivi, 3 kpl 

Paras Seura –kilpailun voittaja julkaistaan kilpailun www-sivuilla kilpailun päätyttyä. Parhaalle seuralle 
luovutetaan kiertopalkintopokaali. Pokaali jää kilpailuiltana vielä järjestäjille voittajaseuran nimen 
kaiverruttamista varten. 

Arvontapalkinnot arvotaan ja voittajat julkaistaan etukäteen. Voittajat voivat noutaa palkinnot 
kilpailutoimistosta maalin tulon jälkeen. 

25. KILPAILIJOIDEN VALOKUVAUS  
 
Kilpailijoita tullaan valokuvaamaan järjestäjien toimesta kilpailun aikana ja valokuvia tullaan julkaisemaan 



kilpailun www-ja facebooksivuilla siten, että henkilöt ovat kuvista tunnistettavissa. Kuvien yhteydessä 

saatetaan julkaista myös kilpailijan nimi ja kilpailijan edustama seura. Kuvia luovutetaan myös lehdistön 
käyttöön ja kuvia voidaan käyttää tulevien kisojen markkinointimateriaaleissa. Mikäli kilpailija ei halua, että 
hänen kuviaan julkaistaan, tulee asiasta ilmoittaa etukäteen sähköpostitse osoitteeseen rogaining@ivk.fi tai 
kilpailupäivänä kilpailutoimistoon klo 17.30 mennessä.  
 
26. MAJOITUS  
 
Kilpailukeskuksen läheisyydessä on mahdollisuus majoittumiseen pitkänmatkalaisille. Lisätiedot ja hinnasto 
https://www.harjattula.fi.    
 
27. LÖYTÖTAVARAT  
 

Löytötavaroita voi kilpailun aikana tiedustella kilpailutoimistosta ja kilpailun jälkeen järjestelysihteeriltä gsm 
044-575 9223, rogaining@ivk.fi 

Kilpailun löytötavaroita säilytetään vuosi, jonka jälkeen arvoltaan pienet tavarat heitetään pois ja 
arvokkaammat toimitetaan löytötavaratoimistoon. 

 
28. COVID-19  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaan 
yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena. Koronavirus aiheuttaa 
hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, 
vatsaoireet ja päänsärky. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita 
henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittavia oireita. 
 
Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein 
toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Kilpailukeskuksessa on käsienpesumahdollisuus ja 
kilpailukeskusalueella on useammassa pisteessä käsihuuhdetta. 

 
29. LIITTEET  
 
Tämän kilpailuohjeen liitteitä ovat: 
 

(1) Kilpailukeskuskartta 
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