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Suomen hallitus on tänään tiedottanut suosituksista toimenpiteiksi koronaviruksen
leviämisen hillitsemiseksi. Kuten jo aiemmin on uutisoitu, vaikutukset näkyvät myös
ampumaurheilussa.
Kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Suomen
Ampumaurheiluliitto suosittaa, että myös pienempien kilpailujen järjestäjät harkitsevat vakavasti
riskiarvioiden pohjalta kisojen järjestämistä tänä ajankohtana.
Jos seura riskiarvion jälkeen kuitenkin päättää pitää kilpailut, tulee tapahtumassa noudattaa
erityisiä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi:
•

•
•

•
•
•

kilpailijoita tulee tiedottaa etukäteen suojaustoimenpiteistä kilpailuissa ja samalla ilmoittaa, että
henkilöt, joilla on pieniäkin flunssaoireita tai jotka ovat viimeisen kahden viikon aikana
matkustaneet ulkomailla tai riskialueilla Suomessa, eivät voi osallistua tapahtumaan
kilpailupaikalle tulee varata käsienpesumahdollisuus juoksevalla vedellä ja saippualla ja lisäksi
runsaasti käsidesiä ja paperipyyhkeitä
kaikkia henkilöitä tapahtumapaikalla tulee etukäteen ja tapahtuman aikana ohjeistaa pesemään
käsiään usein, välttämään lähikontaktia toistensa kanssa ja yskimään/aivastamaan nenäliinaan,
joka heitetään välittömästi roskiin.
Tähän mennessä seuraavat ampumaurheilukilpailut on päätetty perua:
Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut Raumalla 28.-29.3.2020
Ilma-aseiden SM-kilpailut Turussa 3.-5.4.2020
Kultahippufinaalit Kankaanpäässä 18.-19.4.2020
Nämä kilpailut pyritään järjestämään myöhemmin muuna ajankohtana.
Harrastustoiminnassa Suomen Olympiakomitean tämänhetkinen ohjeistus on, että
urheiluseurojen harrastetoiminta perusterveille lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille voi jatkua,
mutta tällöinkin ennaltaehkäiseviin toimiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Jos urheilijalla,
valmentajalla tai heidän perheenjäsenillään on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, on pysyttävä
kotona. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet ja henkilöt, joilla on perussairaus.
Suomen hallituksen suosituksen mukaan muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä
luopua ja lomamatkoja siirtää. Olympiakomitean näkemyksen mukaan huippu-urheilijat hakevat
valmentautumisen kannalta välttämättömiä olosuhteita maailmalta. Tällöin matkustaminen
voidaan katsoa välttämättömäksi urheilijan ammatin harjoittamiseksi. Ennen matkustamista
riskiarvio tulee kuitenkin tehdä paikallisen terveydenhuollon kapasiteetti ja taso huomioiden.
Lisäksi matkustamisesta on tehtävä matkustusilmoitus.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronavirus tartuu ensisijaisesti pisaratartuntana,
kun sairastunut yskii tai aivastaa. Ilmassa virukset eivät säily. Virus voi tarttua myös kosketuksen
kautta esimerkiksi käsistä tai pinnoilta. Koronavirukset eivät kuitenkaan säily päiväkausia
pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.
Taudin itämisajaksi on arvioitu 2–12 päivää, keskimäärin noin 4-5 päivää.
Suomen Ampumaurheiluliiton toimisto on tilanteen vuoksi siirtynyt tekemään etätyötä. Tämä
vaikuttaa mahdollisuuteen käydä liiton toimistolla ja hidastaa postin käsittelyä. Toimisto palvelee
normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse.
Tokion olympialaisiin liittyen Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) tekee yhteistyötä Maailman
terveysjärjestön (WHO) kanssa ja informoi Suomen Olympiakomiteaa tilanteen kehittymisestä.
KOK:n tämänpäiväisen (12.3.2020) lausunnon mukaan tilanne ei tällä hetkellä anna aihetta
muuttaa suunnitelmia Tokion olympiakisojen järjestämisestä heinä-elokuussa. KOK seuraa
tilannetta ja tiedottaa muutoksista välittömästi. Olympiakarsintojen osalta kansainväliset lajiliitot
etsivät ratkaisuja.

