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Liiton   luonnostelemat   koronasuositukset   -   20.3.2021   keskustelun   pohjaksi   
  

Yleistä:     
Suomen   Agilitylii�o   nouda�aa   koronasuosituksien   osalta   Olympiakomitean   ” Ajankohtaista   �etoa   
koronavirus�lanteen   vaikutuksesta   urheiluun ”   ohjeita,   jotka   on   päivite�y   5.3.2021.   Sivulle   on   kerä�y   
oleellisimmat   �edot   koskien   myös   seurojen   harjoitustoimintaa.   Tilanne�a   seurataan   ja   ohjeistuksia   
päivitetään   tarvi�aessa.    Aluehallintovirasto   on   tarkentanut   ohjeitaan   siitä    mitkä   urheilutapahtumat   
luetaan   yleisö�laisuuksiksi.     

  
Kaikessa   kilpailu-   ja   harrastustoiminnassa   tulee   nouda�aa   paikallisia   ohjeita   ja   rajoitustoimia   
koronaviruspandemian   torjumiseksi.   Lopulliset   päätökset,   joita   toiminnassa   on   noudate�ava,   tekee   
aina   asiaa   käsi�elevä   ja   valmisteleva   alueellinen   tai   paikallinen   viranomainen.   Agilityseuroja   
kehotetaan   seuraamaan   erityises�   alueellisten   ja   paikallisten   (avit,   kunnat,   kaupungit,   kuntalii�ymät,   
sairaanhoitopiirit)   viranomaisten   päätöksiä   ja   ohjeistuksia.     

  
Turvallisuus   lajissa:     
Aluehallintovirastot   ovat   antaneet   tapahtumien   ja   toiminnan   järjestäjille   ohjeita   mm.   osallistujien   
eriy�ämistoimista,   kuten   rei��ämisestä,   alueellisesta   rajaamisesta,   turvaväleistä   ja   hygienian   
ylläpitämisestä.   On   tärkeää,   e�ä   kaikki   toimijat   lajissa   tekevät   kirjallisen   suunnitelman   siitä,   miten   ne   
estävät   jäsenten,   asiakkaiden   tai   osallistujien   väliset   lähikontak�t.   Suunnitelma   on   pide�ävä   �loissa   
esillä   siten,   e�ä   asiakkaat   tai   toimintaan   osallistuvat   näkevät   sen.   Suunnitelmaa   ei   lähetetä   
aluehallintovirastolle   tai   liitolle   hyväksy�äväksi,   mu�a   sitä   suositellaan   hyväksyte�äväksi   oman   
kunnan   tartuntataudeista   vastaavalla   lääkärillä.     

  
Agilitytapahtumien   järjestäjillä   on   velvollisuus   seurata   alueellista   epidemia�lanne�a   ja   suositella   
kasvomaskien   käy�öä   THL:n   maskisuosituksen   mukaises�   koko   �laisuuden   ajan,   pois   lukien   
kilpailusuorituksen   ajan.   Tapahtumien   ja   toiminnan   järjestäjillä   on   korostunut   vastuu   varmistaa   
tapahtuman   turvallisuus   osallistujille.   

  
Tartunnanjäljityksen   helpo�amiseksi   järjestäjällä   pitää    olla   �edot   tapahtumaan   osallistuneista   
henkilöistä.   

  
Seuratoiminta   yleises�:     
Harjoi�elun   osalta   tulee   seurojen   seurata   määräyksiä,   jotka   koskevat   yksilölajeja   koskevaa   
harrastustoimintaa.   Määräysten   lisäksi   SAGI   suosi�elee   seuroja   nouda�amaan   viranomaisten   
suosituksia   harrastustoimintojen   ja   urheilupaikkojen   suhteen.     

  
Lasten   ja   nuorten   harrastustoimintaa   tulee   mahdollistaa,   ellei   erillises�   viranomaisten   määräyksillä   
tätä   kielletä.  
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https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/21/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/21/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-FkUhWGKAqmTQ-56719252
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-FkUhWGKAqmTQ-56719252
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Ryhmässä   tapahtuva   harrastustoiminta   suositellaan   keskeyte�äväksi,   mikäli   alueellisia   
turvallisuusohjeita   ja   määräyksiä   ei   voida   nouda�aa.   

  
Sulku�lan   jälkeen   toimintaa   voidaan   jatkaa   nouda�aen   viranomaisten   voimassa   olevia   ohjeita.   

  
Ohjeistuksia   harjoi�elun   toteu�amisesta   koronaturvallises�:   

● harjoitus   toteutetaan   ilman   fyysisiä   kontakteja   
● osallistujien   välillä   säilytetään   vähintään   2   metrin   turvaväli   
● ohjaajat,   valmentajat   ja   yli   12   vuo�a   täy�äneet   osallistujat   käy�ävät   kasvomaskia .   

Kasvomaskin   käy�öä   suositellaan   kaikissa   muissa   �lanteissa   paitsi   urheilusuoritusten   aikana.   
● läsnäolijoiden   yhteys�edot   on   oltava   selvillä,   jo�a   heitä   voidaan   kontaktoida   suoraan   

mahdollisissa   al�stumistapauksissa   
● osallistujat   ohjeistetaan   oikeanlaiseen   käsi-   ja   yskimishygieniaan   sekä   oikeanlaiseen   

toimintaan   oireiden   ilmaantuessa   ja   koronates�in   hakeutumisessa   
● muut   koronaturvallisuuteen   lii�yvät   viranomaisohjeet   ( THL ,    OKM ,    AVI ,   muut   paikalliset   

ohjeet)   

  
Ohjeistuksia   kilpailutoimintaan:     
Meneillään   olevan   sulku�lan   jälkeen   (28.3.2021   saakka)   kilpailunjärjestäjien   tulee   selvi�ää   oman   
alueensa   kulloinkin   voimassa   olevat   rajoitukset   ja   harkita   niiden   sallisimma   rajoissa   onko   kilpailu   
mahdollista   järjestää   osallistujille   ja   vapaaehtoisille   turvallisella   tavalla   vai   tulisiko   se   perua.     

  
Jäsenseurat   voivat   järjestää   sulku�lan   pääty�yä   sekä   kansallisia,   e�ä   muut   kilpailut   -kategorian   
kilpailutapahtumia   huoleh�malla   erityistoimenpiteistä   yhteistyössä   paikallisen   viranomaisen   kanssa.   

  
Seurojen   ja   liiton   järjestämät   kilpailut   voidaan   toteu�aa   o�aen   huomioon   aluehallintoviranomaisten   
antamat   yleisö�laisuuksissa   ja   yleisissä   kokouksissa   annetut   määräykset   ja   lisäksi   seuraavat   
ohjeistukset.     

  
Lajilii�ojen   alaiset   viralliset   o�elut   ja   kilpailut   eivät   ole   yleisö�laisuuksia,   koska   niihin   osallistuminen   
edelly�ää   urheilijalisenssiä.   Edellytyksenä   on   myös,   e�ei   paikalla   ole   yleisöä.   Tapahtumaan   voivat   
osallistua   vain   kilpailemisen   kannalta   väl�ämä�ömät   henkilöt.   

  
Lii�o   muistu�aa   seurojaan   toimimaan   tapahtumien   järjestämisessä   �iviissä   yhteistyössä   
paikkakuntansa   terveysviranomaisten   edustajien   kanssa   sekä   �edo�amaan   ak�ivises�   tapahtumien   
erityistoimista.   

  
Tapahtuman   aikataulutuksessa   tulee   pyrkiä   paikallaolijoiden   määrän   rajaamiseen   ohjeiden   
mukaises�   mm.   aikatauluja   porrastamalla   sekä   yksi�äisten   rataantutustumisryhmien   kokoa   
pienentämällä.   
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https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen
https://avi.fi/etusivu
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Lii�o   tarjoaa   alueellises�   tukea   seuroille   toimivaltaisten   viranomaisten   kanssa   tapahtuvaan   
keskusteluun   tapahtumien   järjestelyissä.   

  
Paikallises�   Avit,   Sairaanhoitopiirit   ja   kunnat   voivat   määritellä   kilpailuihin   ja   harjoituksiin   lii�yvät   
rajoitukset   �ukemmin   tai   sallivammin   ja   seuran   tulee   toimia   niiden   mukaises�.   

  
Arvokilpailuiden   karsinnat   järjestetään   koronaturvallises�.   Kilpailukalenteriin   päivitetään   ajan   tasalla   
oleva   �eto   kilpailuista.     
  

Seuratoiminta:     
AVI   on   päivi�änyt   ohjeita   vuosikokousten   järjestämiseen.    Lue   lisää.   
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https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69903483

