
 
Kilpailutoiminnassa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat 
 
Seurojen järjestämät kilpailut voidaan totuttaa ottaen huomioon aluehallintoviranomaisten 
antamat yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa annetut määräykset ja lisäksi seuraavat 
ohjeistukset 

• Rajoitettu lajiohjelma 
o Suunnitellaan lajiohjelmassa tarkkaan lajien ja sarjojen määrä. Otetaan huomioon 

toimitsijoiden määrä.   
• Porrastettu aikataulu 

o Kilpaillaan eri aikoihin eri sarjoissa esimerkiksi klo 17–18, seuraava sarja klo 18.15–
19.15 jne. 

o Porrastetaan kilpailut useammalle illalle/päivälle (selkeä tauko kilpailujen välillä). 
o Järjestetään kilpailut samanaikaisesti useammalla kentällä.  

• Tyhjät katsomot tai rajoitettu yleisömäärä (turvavälit) 
• Muut kilpailun järjestämiseen liittyvät ohjeet 

o Kilpailun järjestäjä tiedottaa ohjeet rajoituksista ja turvallisuusohjeista 
kilpailukutsussa.  

o Kilpailunjärjestäjä valvoo, että turvallisuusohjeistuksia noudatetaan. 
o Kilpailun järjestäjä ohjeistaa toimitsijat etukäteen toimimaan suositusten ja 

määräysten mukaisesti.  
o Toimitsijat, jotka käsittelevät heittovälineitä, työkaluja ja laitteita (heittovälineet, 

lapiot, lanat, rimat, telineet jne.), käyttävät käsineitä. 
o Heittolajien suorituspaikoille kisajärjestäjien tulee huolehtia käsihuuhteen 

saatavuudesta.  
o Toimitsijatehtäviin ei suositella osallistuvan riskiryhmään kuuluvia. 

 
• Ohjeet kilpailijoille 

o Vain täysin terveenä ja oireettomana osallistutaan kilpailuun. 
o Tutustutaan tarkasti kilpailun järjestäjän turvallisuusohjeisiin. 
o Peseydytään ja pukeudutaan mieluiten kotona. 
o Vältetään tarpeettomia lähikontakteja. 
o Huomioidaan hygieniaohjeet (käsien pesu, yskiminen, niistäminen, omat juomapullot 

ja pyyhkeet), etäisyydet ja mahdollinen omien välineiden käyttö. 
o Huolehditaan käsihygieniasta ennen ja jälkeen kilpailujen. 
o Yskitään ja aivastetaan olkavarteen tai nenäliinaan. Vältetään kasvojen koskettelua. 
o Huolehditaan käsihygieniasta ennen ja jälkeen heittosuorituksen. Heittolajeissa 

huolehditaan välineen hygieniasta mahdollisuuksien mukaan. 
o WC-tiloissa käsien pesu ennen ja jälkeen käyntiä. 

 
• Ohjeet tapahtumaan osallistujille (toimitsijat, yleisö, muut) 

o Yleisötilaisuuteen ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. 
o Riskiryhmään kuuluvien osallistumista ei suositella. Jos osallistuminen on 

välttämätöntä, tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia. 
o Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus tulee turvata: 

henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 metriä. 



o Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa 
turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi 
riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien 
jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin. 

o Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta 
tulee olla helposti saatavilla. 

o Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai 
yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan 
kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, 
käytetään käsihuuhdetta.  

o Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, 
joka heitetään roskakoriin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, 
suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. 

o Pyyhitään kosketuspinnat kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät, 
valokatkaisijat ja hanat. Sellaisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti kuten 
WC-tilat, suositellaan puhdistamista mahdollisimman usein. 

o Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden käyttöä 
vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. 

o Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi järjestäjällä tulisi mahdollisuuksien mukaan olla 
tiedot tapahtumaan osallistuneista henkilöistä. 

o Eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan vähentää altistuneiden määrää, mikäli 
henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta. 

o Tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta ja 
vaatia kasvomaskien käyttöä THL:n maskisuosituksen mukaisesti, jos tilaisuudessa ei 
ole mahdollista välttää lähikontakteja koko tilaisuuden ajan. 

 
 


