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Suomen hallitus on määritellyt että 1.6. alkaen on mahdollista järjestää ulkotiloissa enintään 
50 henkilön kokoontumiset. AVI eli aluehallintovirastot on myös antaneet päätökset koskien 
kokoontumisia 1.6. alkaen. AVI:n päätökset ovat voimassa kuukauden kerrallaan joten 
tämä ohje on voimassa kesäkuun loppuun.
Tämä ohjeistus on laadittu Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen 14.5.2020 antamaa ohjeistusta mukaellen ja lisäksi otettu huomioon siluettilajien 
erityispiirteet.

Yleistä
– Samanaikaisesti kilpailualueella saa oleskella enintään yhteensä 50 kilpailijaa/spotteria.
– Yleisön pääsy kilpailualueelle pitää estää. Yleisöllä ei tarkoiteta kilpailijoiden pakollisia 

avustajia, esim spottereita.
– Jos kilpailijoilla tai toimitsijoilla on vähäisiäkään flunssaoireita, he eivät voi osallistua 

kilpailuun.
– Jos kilpailualueella on puffetti, pitää paikalla olla puffetinhoitaja joka käsittelee 

ruokatarvikkeita eikä niin että kilpailijat itse valitsevat haluamaansa ruokaa/juomaa. 
Puffetin yhteydessä mahdollisesti olevissa pöydissä on huolehdittava riittävistä 
suojaetäisyyksistä.

– Kilpailupaikalla pitää olla juoksevaa vettä, saippuaa käsienpesua varten ja käsidesiä.
– Kilpailun järjestäjän pitää ohjeistaa kilpailijoita kilpailupaikalla pesemään käsiään usein,

välttämään kasvojen koskettelua, pitämään turvaväliä toisiin kilpailijoihin, 
yskimään/aivastamaan nenäliinaan joka heitetään välittömästi roskiin. Jos nenäliinaa ei 
juuri ole käytettävissä, aivastamaan omaan hihaan eikä muita kilpailijoita kohti.

– Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja!

Kilpailukutsu
Kilpailukutsussa pitää olla maininta erityisjärjestelyistä rata-alueella ja rajoitetusta 
kilpailijamäärästä. Kilpailijan pitää ilmoittautuessa kertoa kuuluvansa riskiryhmään jos 
kilpailija on yli 70-vuotias tai on jokin perussairaus. Kilpailukutsussa pitää myös olla 
maininta että jos kilpailijalla tai spotterilla on pieniäkin flunssaoireita, eivät voi osallistua 
kilpailuun.

Asetarkastus
Asetarkastus tulee suorittaa niin ettei tarkastaja itse käsittele kilpailijan aseita eikä 
tarvikkeita ja huolehditaan riittävästä turvaetäisyydestä. Jos tarkastajan on välttämätöntä 
käsitellä kilpailijan asetta, tulee tarkastajan käyttää kertakäyttöhansikkaita jotka heti käytön 
jälkeen hävitetään.

Ratajärjestelyt
Riskiryhmiin kuuluvien suoritukset pitää sijoittaa kilpailupäivänä ensimmäiseksi eikä rata-
alueella saa samaan aikaan oleskella muita kuin riskiryhmään kuuluvia, poislukien 
toimitsijat.

Koko kilpailujen ajan on toimitsijoiden huolehdittava riittävistä turvaväleistä.

Rata-alueella pitää olla mahdollisuus käsienpesuun juoksevalla vedellä ja saippualla.

http://www.avi.fi/documents/10191/16524500/OKM+THL+Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520+4682.pdf/f4049515-11e1-40c9-a6d1-4547e83d9bd1


Ampumapaikalla on joka toinen suorituspaikka jätettävä tyhjäksi ja tämä pitää ottaa 
huomioon eräluetteloa laadittaessa että suorituspaikkoja on vain puolet normaalista.

Kilpailun järjestäjällä tulee olla luettelo kilpailijoista ja spottereista, jotta mahdollisessa 
tartuntatapauksessa voidaan jäljittää altistuneet.

Kuvannostajien pitää kuvia nostaessaan ja maalatessaan käyttää omia henkilökohtaisia 
käsineitä joita käytettäessä on vältettävä kasvojen koskettelua. Kasvojen koskettelua on 
muutenkin vältettävä.

Tuloskorttien turhaa käsittelyä pitää välttää.

Ampumakatoksessa saa oleskella kilpailun aikana vain ne kilpailijat/spotterit jotka 
valmistautuvat tai ampuvat kilpailusuoritusta, poislukien välttämättömät toimitsijat.

Palkintojenjaossa tulee olla erityisen huolellinen palkintoja käsitellessä ja myös kättelyä 
tulee välttää.

Järjestävän seuran pitää pystyä takaamaan kilpailijoiden turvallisuus.
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