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Suomen Agilityliitto esittää, että kilpailutoiminta käynnistetään 1.6. noudattaen 

viranomaismääräyksiä sekä Suomen Kennelliiton ja Suomen Agilityliiton yhteistyössä määrittämiä 

lajikohtaisia tapahtumaohjeita. Noudattamalla viranomaisten määräyksiä ja suosituksia sekä 

lajikohtaisia tapahtumaohjeita, agilitykilpailut voidaan järjestää turvallisesti. Suomen Agilityliitto 

esittää, että viranomaisten yleisötapahtumille asettamia rajoituksia osallistujamäärien suhteen ei 

tiukenneta, sillä kilpailujen jako luokkiin rytmittää luonnollisesti kilpailupaikalla olevaa 

henkilömäärää ja lisäksi lajikohtaisilla tapahtumaohjeilla vaikutetaan ehkäisevästi lähikontaktien 

syntyyn. 

 

Nykymuodossaan Suomen Kennelliiton rajoitukset eivät mahdollista agilitykilpailujen järjestämistä 

kannattavasti. Jos agilitykilpailuja ei voida järjestää, tulee sillä olemaan vakavia vaikutuksia 

agilityseurojen toimintaan ja koko lajin tulevaisuuteen. Suomen Agilityliitto on erittäin huolissaan 

jäsenseurojensa tilanteesta. 

 

Agilityn ympärivuotinen harrastaminen edellyttää talvikaudella halliharjoittelumahdollisuutta. 

Agilityseurojen määrän kasvaessa myös harrastustilojen määrä on kasvanut ympäri Suomen. Näitä 

harrastustiloja hyödyntävät myös muut Kennelliiton alaiset lajit. Tilojen ja niitä ylläpitävien seurojen 

olemassaolo on kuitenkin vaakalaudalla, mikäli kilpailutoimintaa ei saada pian käyntiin.  

 

Agilityseurat rahoittavat kilpailutuotoilla suuren osan toiminnastaan. Jo syntyneet menetykset ovat 

merkittäviä. Suomen Agilityliitto kysyi jäsenseuroiltaan vallitsevan tilanteen vaikutuksista toimintaan 

ja vastauksia kyselyyn tuli vuorokauden aikana 72 kappaletta. Valtaosassa vastauksista kävi ilmi, että 

tilanne on aiheuttanut vaikeita taloushaasteita ja seuroja uhkaa jopa konkurssi, mikäli kilpailuja ei 

pystytä kesällä järjestämään. Yksi seura on esimerkiksi arvioinut, että kesä-elokuun kilpailujen 

peruminen aiheuttaa seuralle 28 000 euron tulonmenetyksen. Samaan aikaan seurojen kustannukset 

ovat suuria halli-investointien ja -vuokrien vuoksi. Jo pelkästään seurojen hallivuokrat voivat olla yli 

10 000 euroa kuukaudessa.  

 

Isojen seurojen ohella kilpailutoiminnan peruminen vaikuttaa myös pienempiin seuroihin. Moni 

pienempi seura järjestävää ainoat kilpailunsa kesäisin ulkokentillä kisamittaisen sisäkentän 

puuttuessa. Kesän kilpailutuotoilla voidaan kattaa talven hallivuokra jopa lähes kokonaan. 

 

Agilityseurat ja seurojen omistamat halliyhtiöt täyttävät huonosti viranomaisten ja kuntien kriteerit 

mahdollisille tukitoimille muun muassa yhtiöiden omistusrakenteen tai työllisyysvaikutusten vuoksi. 

1.6. lähtien COVID-19 liittyviin tukitoimiin ei ole oikeutta senkään vuoksi, että viranomaissäädökset 

eivät enää rajoita kilpailutoiminnan käynnistämistä. Näin ollen tukitoimet eivät tule merkittävästi 

helpottamaan agilityseuroja talousvaikeuksisssa.  

 

Agilityn kilpailutoiminta on ollut peruutettuna 13.3. lähtien. Lisäksi agilityseurat ovat noudattaneet 

tunnollisesti Suomen hallituksen määräyksiä urheilutilojen sulkemisen suhteen. Nyt kun 

viranomaistet ovat lausuneet, että urheilun kilpailutoiminta voidaan turvallisesti käynnistää, on 
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erittäin tärkeää, että myös Suomen Kennelliitto ottaa päätöksenteossaan tämän huomioon. 

Kilpailuja järjestämällä taataan myös seurojen ja koko lajin tulevaisuus. 

 

Suomen Agilityliitto perustaa esityksensä seuraaviin lähteisiin: 

 

Aluehallintavirastojen tiedote 19.5.2020: 

https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/UNKeWEF40g5w/content/kesakuuss

a-kokoontumisrajoitus-50-henkea-50-500-hengen-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjarjestelyin 

 

THL ja OKM ohje 14.5.2020: 

https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisi

in+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-8745

70ee1b03/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt

%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf?fbclid=IwAR0NbAsD7T9AcK-2joxCqE082oJRdS4SzpdkkEkIQIL8Fgs8zj

4tjs0LDKM 

 

Aluehallintoviraston määritelmä yleisötilaisuudesta, päivitetty 19.3.2020: 

https://www.avi.fi/web/avi/yleisotilaisuudet 

 

Aluehallintoviraston usein kysytyt kysymykset, päivitetty 20.5.2020: 
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset 

 

THL toimenpideohje epäiltäessä tartuntaa, päivitetty 20.5.2020: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/k

oronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota 

 

Olympiakomitean tiedote 19.5.2020: 

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksest

a-urheiluun/ 

 

Olympiakomitean toimintaohje 15.5.2020: 

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/15/olympiakomitean-toimintaohjeet-lajien-huippu-urheilu

un-koronavirusepidemian-aikana/ 
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