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Ohjeistus COVID-19 epidemian aikana 
Metsästysampumakilpailuiden järjestäjille 

Suomen hallitus antoi 4.5.2020 uusia linjauksia koronaviruksesta johtuviin 

rajoitustoimenpiteisiin. Tärkeimpänä metsästysammuntaa koskevana linjauksena on, että 

kilpailutoiminta voidaan aloittaa erityisjärjestelyin 1. kesäkuuta alkaen. 

Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus on voimassa toukokuun loppuun asti. Kesäkuun 

1. päivästä alkaen sallitaan enintään 50 hengen kokoontumiset. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kilpailutoiminta voidaan kesäkuussa aloittaa, mutta se vaatii edelleen erityisjärjestelyjä.  

Alla alustavia ohjeita, joita tarkennamme lähiaikoina. Lopullisen ohjeistuksen 

valmistuminen menee lähelle toukokuun loppua ja lähetämme jo nyt tämän alustavan 

ohjeistuksen, että kilpailuiden järjestäjät voivat alustavasti suunnitella tulevia 

kilpailutapahtumia. Lopullisessa ohjeessa myös tarkempia lajikohtaisia ohjeita 

kilpailujärjestelyjen tueksi. 

Järjestäjän on ensisijaisesti noudatettava viranomaisten antamia voimassaolevia ohjeita, 

ja sen lisäksi, mitä niissä sanotaan, pyrittävä järjestämään toimijoille turvalliset 

toimintaolosuhteet. 

Käytännön ohjeita kilpailuiden järjestäjille 

Alla Suomen Metsästäjäliiton ohjeita 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. 

-Kilpailuihin ilmoittautuminen mielellään ennakkoilmoittautumisella niin, että voidaan 

rajata tarvittaessa osallistujamääriä.               

-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.  

-Ampumaradan majan käyttöä voidaan rajoittaa esimerkiksi mahdollistamalla vain wc--

käynti. Pukeutumis-, sauna- ja suihkutilojen käyttöä tulee välttää, koska niiden 

hygieniasta huolehtiminen on erittäin vaikeaa. 
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-Mikäli mahdollista, järjestä ampujille mahdollisuus maksaa kilpailumaksu ilman 

henkilöiden välistä kosketusta. Etämaksu, ennakkomaksu, mobiilimaksaminen ja muut 

vastaavat uudet tavat toimia ovat nyt hyvä ottaa käyttöön. 

-Vältä pyytämästä riskiryhmään (perussairaat tai yli 70-vuotiaat) kuuluvia toimitsijoiksi 

ampumaradalle. Riskiryhmiin kuuluvat voit katsoa tästä 

-Suositellaan hengityssuojainten käyttöä kaikille toimitsijoille. 

- osallistumisia/eriä tulee porrastaa siten, että samaan aikaan kilpailupaikalla on enintään 

50 henkeä. 

- katsojia kilpailuihin ei tule päästää (katsojilla ei tässä tarkoiteta avustajia, piirin edustajia, 

median edustajia ja muita vastaavia välttämättömiä henkilöitä). 

- kilpailijoita tulee etukäteen tiedottaa suojaustoimenpiteistä kilpailuissa ja samalla 

ilmoittaa, että henkilöt, joilla on pieniäkin flunssaoireita, eivät voi osallistua kilpailuun. 

- Jos kysymyksessä pidempikestoinen ja isompi kilpailu, niin kilpailupaikalle 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. 

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

väljästi. 

Riskiryhmät 

Valtioneuvoston uusien linjausten mukaan yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen 

välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa 

riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa. 

- riskiryhmään kuuluvien yli 70-vuotiaiden sarjoissa tulee käyttää lisäksi seuraavia 

ylimääräisiä erityisjärjestelyjä, jos niitä ylipäätään järjestetään: 

-sarjat pitää ampua kilpailupäivänä ensimmäisenä eikä paikalla saa olla 

samanaikaisesti muita kuin riskiryhmään kuuluvia kilpailijoita. 

 -toimitsijoille suositellaan hengityssuojaimia. 
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-lajista ja radasta riippuen tarvittavat pinnat kilpailupaikalla tulee puhdistaa 

huolellisesti ennen kilpailijoiden saapumista paikalle 

Metsästysammunnan kilpailutyöryhmä laatii yksityiskohtaisemmat lajikohtaiset ohjeet 

lähiaikoina. 

Suljettuna olleet ulkoliikuntapaikat aukeavat 14. toukokuuta aluksi kymmenen hengen 

kokoontumisrajoitusta noudattaen, sisäliikuntapaikat kesäkuun alussa, jolloin 

kokoontumisrajoitus nousee 50 henkeen. 

Kymmenen hengen kokoontumisrajoituksen jatkaminen toukokuun loppuun tarkoittaa 

käytännössä sitä, että Metsästäjäliitto suosittaa ohjatun toiminnan käynnistämistä 

seuroissa vasta 1. kesäkuuta alkaen. Myös ohjatussa toiminnassa on tärkeää noudattaa 

huolellista käsihygieniaa ja turvavälejä. Sairaana on jäätävä kotiin. 

Huomioitavaa on, että rajoituksia voidaan joutua uudelleen tiukentamaan, jos taudin 

leviäminen kiihtyy. Tästä syystä kannattaa huomioida kilpailujen etukäteisjärjestelyissä 

mahdollisuus siihen, että peruuntumisia voi myöhemminkin tulla. 

Näitä ohjeita voidaan myöhemmin tarkentaa mahdollisten tulevien suositusten 

mukaisesti. 
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