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Suomen Metsästäjäliiton ohjeistus metsästysampumakilpailuiden 
kilpailuiden järjestäjille ja talkoolaisille (korvaa aiemman 19.7.2021 
annetun) 

Alla ohjeet ampumarata-alueelle tuleville. Ohjetta on hyvä jakaa jo parkkialueella ja se 
kannattaa kiinnittää esim. rakennusten seiniin ovien kohdalle. Lisäksi ohjetta on hyvä 
jakaa esim. kisakansliassa. 

Tämä lyhyt ohje on erillisenä tiedostona liitteessä: Koronaohjeita kilpailualueelle 
saapuville.docx 

Älä tule radalle, jos olet karanteenissa, tiedät altistuneesi tai sinulla on lieviäkin 
hengitystieinfektion oireita 

Pese käsiäsi pesupisteillä ja käytä käsidesiä 

Tuo omat kasvomaskit radalle tullessasi ja käytä maskia ollessasi sisätiloissa tai jos et voi 
välttää lähikontaktia 

Pidä turvavälit (1-2 metriä). 

 

Yleisohje kilpailuiden järjestäjille 

Alla Suomen Metsästäjäliiton suosituksia ampumakilpailuiden järjestäjille. Yksittäisten 
järjestäjien kannattaa täsmentää niitä omat rataolosuhteet huomioiden. 

-Järjestäjien tulee varmistaa, että kilpailijat ja toimitsijat ovat tietoisia poikkeustilanteesta 
johtuvista erikoisjärjestelyistä ja ohjeistusten tulee olla näkyvillä paikoilla. Jokainen on 
vastuussa, että noudattaa ohjeistuksia. 

-Kilpailuiden valvojien tulee mahdollisuuksien mukaan valvoa, että ohjeistuksia 
noudatetaan. Kaikenlaista kontaktointia muihin henkilöihin ja ihmisjoukkojen syntymistä 
tulee välttää. 

-Huolehditaan, että käsidesiä on tarjolla riittävästi ja mahdollisimman monessa paikassa.  

-Kilpailun järjestäjän tulee tietää, ketkä ihmiset ovat kilpailupaikalla, jotta mahdollisessa 
kilpailuun liittyvässä tartuntatapauksessa voidaan jäljittää altistuneet. 

-Kilpailijoita tulee etukäteen tiedottaa suojaustoimenpiteistä kilpailuissa ja samalla 
ilmoittaa, että henkilöt, joilla on pieniäkin flunssaoireita, eivät voi osallistua kilpailuun. Jos 
kilpailija peruu osallistumisensa flunssaoireiden takia, suositellaan, että kilpailun järjestäjä 
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palauttaa mahdollisen etukäteen maksetun osallistumismaksun vastuullisesti toimineelle 
kilpailijalle. 

-Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää ja säilyttää 1-2 metrin turvaetäisyydet 
muihin ihmisiin. Esimerkiksi ilmoittautumisen yhteydessä ja muissa tilanteissa, joissa 
saattaa syntyä jonoja, tulee ihmisiä muistuttaa turvaväleistä ja pyrkiä erilaisilla 
järjestelyillä ennaltaehkäisemään jonojen syntymistä ja ihmisten kasautumista samaan 
paikkaan radalla.  

-Kilpailuissa tulee varata käsienpesumahdollisuus juoksevalla vedellä ja saippualla sekä 
runsaasti paperipyyhkeitä ja käsidesiä. 

-Kaikkia henkilöitä tapahtumapaikalla tulee etukäteen ja tapahtumapaikalla ohjeistaa 
pesemään käsiään usein, pitämään turvaväliä toisiin ihmisiin ja yskimään/aivastamaan 
nenäliinaan, joka heitetään välittömästi roskiin. Jos nenäliinaa ei ole kriittisellä hetkellä 
saatavilla, tulee käyttää omaa hihaa. 

-Lähtökohtaisesti kilpailijan välineisiin ja varusteisiin saa koskea vain kilpailija itse. Jos 
esimerkiksi kilpailusääntöjen valvomisen takia on välttämätöntä, että ulkopuolinen koskee 
välineisiin tai varusteisiin, on hyvä käyttää kertakäyttöhanskoja tai desinfiointiainetta. 

- jos kilpailupaikalla on kahvio tai vastaava, tulee mahdollisten pöytien sijaita riittävän 
väljästi. 

 

 

 

Lisätietoja: 

Jussi Partanen 

Metsästysampumapäällikkö, Suomen Metsästäjäliitto ry 

+358 40 845 1572 

 

Kilpaillaan turvallisesti 

 

 


