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Suomen Metsästäjäliiton ohjeistus metsästysampumakilpailuiden 
järjestäjille (päivitetty versio, joka korvaa 1.6.2020 julkaistun) 

Jos aiot järjestää ampumakilpailun, niin seuraa valtioneuvoston ohjeita linkistä 
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset    

Kokoontumisrajoitukset ovat erilaiset eri puolella Suomea. Alueelliset 
kokoontumisrajoitukset vaihtelevat toimialueittain ja jopa sairaanhoitopiireittäin. 
Aluehallintavirastojen (AVI) rajoitukset löydät tästä https://avi.fi/usein-kysyttya-
koronaviruksesta#item-FkUhWGKAqmTQ-48342503   

Huomaa, että kunnat voivat päättää alueillaan kokoontumisrajoituksista, jotka ovat vielä 
tiukemmat kuin AVIn sivuilla kuvatut. 

Järjestäjän on ensisijaisesti noudatettava viranomaisten antamia voimassa olevia ohjeita, 
ja sen lisäksi, mitä niissä sanotaan, pyrittävä järjestämään toimijoille turvalliset 
toimintaolosuhteet. On myös mahdollista, että kilpailuita ei voida järjestää ollenkaan. 

Katso THL:n maskisuositukset tästä https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-
suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille  

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.  

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

-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. 
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-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 
palauttaa mahdollisen etukäteen maksetun osallistumismaksun vastuullisesti toimineelle 
kilpailijalle. 

-Vältä pyytämästä riskiryhmään (perussairaat tai yli 70-vuotiaat) kuuluvia toimitsijoiksi 
ampumaradalle. Riskiryhmiin kuuluvat voit katsoa tästä 

-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.  

-Katsojia kilpailuihin ei tule päästää (katsojilla ei tässä tarkoiteta avustajia, piirin edustajia, 
median edustajia ja muita vastaavia välttämättömiä henkilöitä). 

-Pidempikestoisissa 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, tulee käyttää kertakäyttöhanskoja tai desinfiointiainetta. 

- 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: 
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-suositellaan, että yli 70-vuotiaiden sarjat ammutaan kilpailupäivänä 
ensimmäisenä, jolloin kilpailupaikalla on mahdollisimman vähän muita kuin 
riskiryhmään kuuluvia kilpailijoita ja yli 70-vuotiaat ehtivät poistua 
kilpailupaikalta ennen muiden sarjojen alkua. 

-lajista ja radasta riippuen tarvittavat pinnat kilpailupaikalla tulee puhdistaa 
huolellisesti ennen kilpailijoiden saapumista paikalle. 

Naapuriseurojen toivotaan tekevän yhteistyötä kilpailujen järjestämisessä, jos 
talkoolaisten kokoamisessa on haasteita. 

Näitä ohjeita voidaan myöhemmin tarkentaa näissä ilmenneiden puutteiden tai 
mahdollisten uusien tulevien suositusten mukaisesti. 

 

 

 

Lisätietoja: 

Jussi Partanen 

Metsästysampumapäällikkö, Suomen Metsästäjäliitto ry 

+358 40 845 1572 

 

Harrastetaan turvallisesti 

 

 


