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Ohjeistus COVID-19 epidemian aikana järjestettävään 
leiritoimintaan järjestäjille 
Suomen Metsästäjäliitto on laatinut ohjeistuksia leiritoiminnalle ja sen järjestämiselle. 
Noudatamme ohjeistuksissa sekä valtioneuvoston että THL suosituksia. Tästä ohjeesta 
löydät toimenpiteet leirillä tehtäviin erityishuomioihin sekä toimintaohjeita leirille. Tämä 
ohje on päivitetty versio huhtikuun 2020 ohjeesta.  
Valtioneuvoston ohjeistus on tärkeä toimintaa ohjaava suositus.  
 
Ota ensisijaisesti huomioon riskiryhmät. Ohjeistus koskee niin leiriläisiä, vetäjiä 
kuin leirillä työskenteleviä aikuisia.  
 
On ehdottoman tärkeää ymmärtää tilanteen vakavuus ja tiedostaa, että peruutus voi olla 
parempi vaihtoehto, jos ei pystytä turvaamaan kaikkien osallistumista. Varaudu myös 
siihen, että leiri saatetaan peruuttaa myös lyhyellä varoitusajalla. (Hallituksen ohjeistus 
voi päivittyä) 
 
Toimintaohjeet: 
 

1. Pyri toimimaan niin, että turvavälit säilyvät. 
2. Käytä maskia ja tarjoa osallistujille myös.  
3. Lataa Koronavilkku.  
4. Tarkista oman alueen suositukset toiminnan järjestämisestä.  
5. Varmista, että huolellinen käsienpesu on mahdollinen usean kertaan päivässä. 

Mikäli paikassa ei ole juoksevaa vettä, on syytä harkita vakavasti, onko leiriä 
edellytyksiä järjestää. Kts. hygieniaohjeet. 

6. Pyri siihen, että leirillä on hygieniasta vastaava henkilö, joka varmistaa siivouksen 
toimimisen. 

7. Pienennä tarvittaessa osallistujamäärää, jos niin voit varmistaa leirin 
toimivuuden. 

8. Järjestä majoitus väljemmin ja kannusta omien majoitteiden käyttöön.  
9. Järjestä ruokailu porrastetusti. Käytä tarvittaessa kertakäyttövälineitä.  
10. Muista käsineet ja maskit, jos valmistatte ruokaa itse.  
11. Varmista, että ohjaajat ovat myös turvassa (ei riskiryhmäläisiä). 
12. Mieti ohjelman runko niin, että vanhemmille kotiin ei kantaudu puutteita. Informoi 

vanhempia tehdyistä varotoimenpiteistä.  
13. Turvallisuuden kokemus on erityisen tärkeää. 
14. Suosi ulkona järjestettävää toimintaa. 
15. Pidä samat pienryhmät koko leirin ajan. 
16. Huomioi ampumaradalla pienryhmät ja välineiden desifiointi, jos ne ovat kaikkien 

käytössä. Ota mukaan käsienpesuvälineet ja vesikanisteri, jos juoksevaa vettä ei 
ole tarjolla.  
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Hygienia ja turvallisuusohjeet: 
 
Pandemian aikana hygienia on erityisen tärkeää. Varmista, että leiripaikalta löytyy 
tarvittava määrä käsienpesupaikkoja saippualla ja käsipaperilla varustettuna.  
Huomioi myös käsidesien määrä hankintoja tehdessä.  
Saunoessa ja pesutiloissa pidä huolta, että siellä on tilaa ja että nuorilla on mahdollisuus 
peseytyä päivittäin. On tärkeää, että vaihtovaatteita on riittävästi.  
Varaa leirille kertakäyttöhanskoja, joita käytetään niitä vaativissa toiminnoissa.  
Huolehdi, että leiripaikalla on tarpeeksi suihkutettavaa desinfiointiainetta, jotta pinnat ja 
oleskelutilat voidaan siivota useasti päivässä. 
Muokkaa ohjelmaa niin, että toimitaan pienryhmissä ja mahdollisimman paljon ulkona 
pitäen varoetäisyyksiä.  
Ei tuoda kotoa tarvikkeita tai leluja mukaan leirille ja yhteisiin tiloihin.  
Jos joku sairastuu leirillä, on oireinen henkilö siirrettävä välittömästi erilliseen tilaan 
odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia 
sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle 
terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. 
 

- Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen tapahtumaan arvioi osallistuja 
itse tai osallistujan huoltaja, joka konsultoi tarvittaessa hoitavaa lääkäriä. 

- Vältä kulujen kiinnittämistä ennen tapahtumaa. 
- Minimoi leirillä vierailevien esim. tavarantoimittajien ja muiden ulkopuolisten 

määrä ja huolehdi, että kaikille kävijöille on ajantasaiset yhteystiedot. 
- Kerro osallistujille selkeästi etukäteen siitä, miten tapahtumassa otetaan 

rajoitukset huomioon ja miten osallistujien on varauduttava etukäteen. Voit 
hyödyntää tässä liiton tekemää valmista materiaalia. 

 
 
Leiriperuutukset: 
 
Suositetaan peruutusten osalta noudattamaan erityiskäytäntöä. Koronan vuoksi tehdyt 
peruutukset ovat ok, ei peritä maksuja tässä tilanteessa.  
 
Viestintä: 
 
Huomioi viestintä koteihin ja kerro selkeästi mitä toimenpiteitä on tehty ja miten vallitseva 
tilanne otetaan leireillä huomioon. Kts. Ohje vanhemmille. Suhtaudumme tilanteeseen 
asiaan kuuluvalla vakavuudella ja huolellisella valmistautumisella.  
 
Muu nuorisotyö: 
 
Liitto on hyväksynyt OKM rahoituksen käyttämisen vallitsevan tilanteen takia myös 
päiväleiritoimintaan sekä verkkomateriaaleihin. Liiton nuorisovastaavalta saat lisätietoja.  
Päiväleiritoiminta on hyvä vaihtoehto perinteisen yöpymistä vaativan leirin sijaan ja siinä 
on helpompi ottaa hygienia- ja muut turvatoimenpiteet huomioon. Verkkoalusta on 
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saatavilla kesäkuun alusta kaikille metsästyksestä kiinnostuneille nuorille ja siellä on 
Metso-leireiltä tuttuja aktiviteetteja. 
Voit ihmeessä miettiä muitakin vaihtoehtoja leirille.  
Sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa olisi hyvä soveltuvin osin noudattaa 10 
henkilön rajausta kuitenkin toimitilan koko huomioon ottaen. 
 
Harrastustoiminta ulkona ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 
 
Tartuntariski ulkona on huomattavasti pienempi kuin sisällä. Sen vuoksi 
leviämisvaiheessakaan olevilla alueilla ei tason 1 tilanteessa ole perusteita rajoittaa 
ulkona tai rajatuissa ulkotiloissa tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa. Sen sijaan 
siirryttäessä epidemian tasolle 2 tulisi alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa tapahtuvassa 
ryhmäharrastustoiminnassa noudattaa jäljempänä esitettyjä suositeltuja toimintatapoja. 
 
Lisätietoa liiton sivuilta sekä myös ajankohtaiset uutiset thl.fi.  

Lähteet: 

Yleiset ohjeet koronaviruksen hillitsemiseksi THL.fi 

Ohjeistus lasten ja nuorten ryhmätoiminnan järjestämisestä: 

https://minedu.fi/-/ohjeistus-lasten-ja-nuorten-ryhmaharrastustoiminnasta 


