Päivitetty 1.4.2021
Suomen Olympiakomitea on päivittänyt suosituksia korona-ajan liikunta- ja
urheilutoiminnan osalta 29.3.2021. SML:n toiminnassa pandemiaan liittyviä suosituksia
joudutaan osin soveltamaan moottoriurheilun ominaispiirteistä johtuen. Koko Suomen
alueella vallitseva vaihteleva pandemiatilanne luo omat haasteet yksiselitteisten, koko
maan kattavien ohjeistusten laatimiselle. SML painottaa ohjeissaan jäsenkerhojen ja
alueen paikallisten viranomaisten ja tartuntatautiyksikön kanssa tehtävää yhteistyötä ja
aluekohtaista arviointia. Voimassa olevan lainsäädännön ja OK:n ohjeistuksen mukaisesti
alueen viranomainen päättää viimekädessä toiminnan järjestämisen sallimisesta.
Jäsenkerhojen on tärkeää tehdä omaa arviointia siitä, pystytäänkö toiminnassa
noudattamaan annettuja suosituksia tarkasti ja huolellisesti.
Moottoriurheilu on pääasiassa ulkona ja laajoilla alueilla järjestettävää toimintaa, jossa on
mahdollista huomioida STM:n ja THL:n ohjeen sekä viranomaisten
kokoontumisrajoitusten mukaiset varotoimet, kuten jäsenkerhot ovat toiminnallaan
osoittaneet. Ohjeistukset ja määräykset voidaan huomioida muun muassa sijoittamalla
alueen kokoon suhteutettu harrastajamäärä riittävin välimatkoin harjoittelu-, varikko- tai
rata-alueelle ja valvomalla henkilöiden liikkumista alueella. Mikäli viranomaisten
ohjeistusten määrittämiä toimenpiteitä kokoontumisten ja kontaktien osalta ei pystytä
alueen luonteen tai harrastajamäärän osalta noudattamaan, ei toimintaa tule järjestää.
Tärkeää on suhteuttaa radalle ja harjoittelualueelle otettava, kilpailijoiden ja harrastajien
määrä alueen kokoon ja voimassa oleviin kokoontumisrajoituksiin sekä huolehtia
riittävästä kilpailijoille ja harrastajille suunnatusta ohjeistuksesta. Harjoitteluun ja
toimintaan osallistuminen on sallittua ainoastaan oireettomana. SML:n kilpailutoimintaa
voidaan kerhojen toimesta toistaiseksi toteuttaa paikallisten viranomaisten linjausten ja
ohjeistuksen mukaisesti ja niitä noudattaen. Kilpailulupahakemuksia käsitellään toimiston
toimesta toistaiseksi SM-, Suomen Cup-, ja kansallisiin kilpailuihin liittyen sillä
edellytyksellä, että kilpailun järjestäjä on saanut tapahtumalle alustavan hyväksynnän
paikallisen AVIn, pelastusviranomaisen ja terveysviranomaisen toimesta. Tapahtuman
sisältö ja luonne on tärkeää käydä tarkasti läpi viranomaisten kanssa. Toimiston
henkilökunta on erikseen yhteydessä kalenteriin haettujen kilpailujen järjestäjiin ja
järjestäjät saavat lisätietoja SML:n toimistolta. Tärkeää on tehdä tiivistä ja ennakoivaa
yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa heti kilpailua suunniteltaessa. Mikäli
viranomainen antaa kilpailulle järjestämisluvan, voidaan kilpailu järjestää määräysten
mukaisesti ilman yleisöä.
Jäsenkerhojen harrastustoiminnassa on tärkeää noudattaa viranomaismääräysten lisäksi
parhaalla mahdollisella tavalla Olympiakomitean suosituksia ja ohjeita viruksen leviämisen
ehkäisemiksi sekä välttää turhaa liikkumista eri sairaanhoitopiirien välillä. Ohjeistuksia
päivitetään sitä mukaa, kun viranomaiset julkaisevat uusia määräyksiä.
SML:n linjauksissa on pandemian alusta asti painotettu AVIn ja paikallisen viranomaisen ja
tartuntatautiyksikön linjausten noudattamista OK:n suositusten ohella. Kevään osalta
SML:n toiminnan suositukset seuraavat aiempaa linjausta.
SML:n toimisto palvelee jäsenistöä korona rajoituksiin liittyvissä
kysymyksissä. Vastuullisuudesta huolehtiminen on kaikkien meidän harrastajien tehtävä.
SML ry

https://www.moottoriliitto.fi/site/assets/files/2652/ohje_yleisotilaisuuksiin_yleisiin_kokoontu
misiin_ja_julkisten_tilojen_kayttoon_21_9_2020_1.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/2021/03/29/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteenvaikutuksesta-urheiluun/
Tällä hetkellä koko Suomea koskevien toiminnan rajoitusten ohjeistaminen yhdellä ohjeella
on haasteellista. On erittäin tärkeää, että jokainen SML:n jäsenkerho perehtyy tarkasti
oman alueen rajoituksiin ja huomioi määräykset ja suositukset omassa kerhotoiminnassa.
AVI tiedottaa kootusti eri alueiden kokoontumisrajoituksista oheisten linkkien kautta
aukeavilla sivuilla. Lisätietoa:
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-FkUhWGKAqmTQ

Olympiakomitean suositukset
https://www.olympiakomitea.fi/2020/11/20/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteenvaikutuksesta-urheiluun/
Lisätietoja kokoontumisrajotuksista saa myös SML:n toimistolta ja lisäksi AVIn
infonumerosta ja palvelevasta sähköpostiosoitteesta.
•
•

sähköpostiosoite: koronainfo@avi.fi
puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16

SML päivittää omia ohjeistuksia AVIn ohjeiden mukaisiksi läpipäivinä.
Lähteet: STM, OKM, OK, THL
AVI on päivittänyt joulukuun kokoontumisrajoituksia ja Suomessa on voimassa toisistaan
vaihtelevia rajoituksia riippuen alueesta ja vallitsevasta pandemiatilanteesta. Ohjeistukset
päivittyvät tammikuussa ja Etelä-Suomen AVI on julkaissut tiedotteen 5.1., jossa
rajoituksia jatketaan joulukuun linjausten mukaisesti tammikuun 2021 loppuun asti.
https://www.moottoriliitto.fi/uutiset/avi-on-paivittanyt-rajoituksia-joulukuulle/
Lisätietoa:
•
•

Millä ehdoilla yleisötilaisuuksia voi järjestää marraskuussa?
Mitkä ovat tällä hetkellä voimassa olevat rajoitukset?

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan THL:n ja OKM:n ohjeessa mainittuja tavoitteita ja
toimenpiteitä, jotka tulee järjestäjän toimesta huomioida parhaalla mahdollisella
tavalla. Vastuu toiminnan toteuttamisesta ja riittävistä toimenpiteistä on aina tapahtuman
järjestäjällä.
THL:n ja OKM:n ohjeistus
Yleisiä ohjeita yleisötilaisuuksien järjestämiseksi, mikäli alueen rajoitukset sen
sallivat.

Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää
yleisötilaisuuksissa:
- Turvataan lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus:
osallistujamäärä rajataan siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.
- Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee osallistujia muistuttaa ja auttaa turvavälien
pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla
henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien
saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
- Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi
yleisötilaisuuksien järjestäjille ja osallistujille tietoisuuden lisäämiseksi. Oikein toteutettu
yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja:
- Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee
olla helposti saatavilla.
-Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai
yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin
paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
- Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka
heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu
kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
- Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.
Yleisötilaisuuksiin ei saa tulla, jos henkilöllä on mitään sairastumiseen viittaavia
oireita.
SML suosittelee koronaviruksen leviämisen estämiseksi alla olevia toimenpiteitä
kilpailutoimintaan ja moottoriratojen sekä harjoittelupaikkojen ylläpitämiseen.
Järjestäjät ja radan ylläpitäjät voivat laatia omat ohjeet alueen tarpeiden ja lajin
näkökulmasta nämä suositukset huomioiden. Ohjeistuksia ja linkkejä on kerätty
SML:n verkkosivulle omaan osioon.
THL ja OKM-ohje
-

Myös aluehallintovirastot ja Olympiakomitea ovat julkaisseet ohjeita
kilpailutapahtumien järjestelyihin liittyen. Lisäksi THL on antanut viruksen
leviämisen estämiseen liittyviä lisäohjeita. Järjestäjien on tärkeää perehtyä
huolellisesti kaikkiin ohjeisiin. SML on kerännyt yhteenvedon ohjeista omalle
verkkosivulleen.
o
o
o
o

Aluehallintovirasto
Olympiakomitea
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Suomen Moottoriliitto ry

-

Aluehallintovirastot ovat julkaisseet tarkennuksia usein kysyttyä -osiossa.
Verkkosivu sisältää vastauksia ja tarkennuksia rajoituksiin liittyviin
kysymyksiin.
Aluehallintoviraston verkkosivu

-

Kilpailutoimintaa voi järjestää kaikilla kilpailutasoilla ja kaikissa lajeissa
viranomaisten rajoitusten puitteissa. Yleisötapahtuman määritelmä löytyy AVIn
sivuilta kohdasta usein kysyttyä.

-

SML:n lajiryhmät koordinoivat normaalin käytännön mukaisesti lajien
kilpailukalentereita ja kilpailuformaatteja.

-

Kilpailutoimintaa voidaan toteuttaa lajinomaisesti. Esimerkiksi lähtöpuomilla
kilpailijat voidaan sijoittaa normaalisti.

-

Toiminnassa on huomioitava Aluehallintoviraston määräykset turvaetäisyyksistä
ja muista tarvittavista erityisjärjestelyistä. Erillisten yleisöalueiden rajaamis- ja
eriyttämistarpeesta arvion tekee aina järjestäjä. Kaikissa tilanteissa tulee olla
mahdollista noudattaa määräysten mukaisia turvaetäisyyksiä ja THL:n ja
OKM:n ohjetta tartuntojen ehkäisemiseksi.
Aluehallintovirasto on lisännyt sivuilleen ”usein kysyttyjä kysymyksiä” -osioon
tarkennuksen siitä, miten yleisötapahtumille asetettua henkilömäärärajaa
tulkitaan urheilutapahtumissa.

AVI on uudistanut omat verkkosivut.
Aluehallintoviraston verkkosivu
Tapahtumien turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020
antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeen taustalla on
valtioneuvoston periaatepäätös. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:
•
•
•

osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi
turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa
turvavälien pitämisessä.
järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä
käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole päätöksissä rajoitettu. Kaiken
kokoisia tapahtumia voi edelleen järjestää, kunhan niihin osallistuvien
turvallisuudesta huolehditaan THL:n ja OKM:n ohjeen mukaisesti.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kilpailutapahtumissa arviointi
eriyttämistarpeesta ja muista koronatartuntoja ehkäisevistä toimista on
järjestäjällä, kuten elokuussakin. Urheilijat ja yleisö voidaan edelleen katsoa
erillisiksi kokonaisuuksiksi ja yleisöalueiden eriyttämisen tarpeen arvioi
järjestäjä. Eriyttämiselle on tarvetta, jos alueella ei pystytä alueen koosta ja
yleisömäärästä johtuen noudattamaan THL:n ja OKM ohjeen mukaisia
turvaetäisyyksiä.

Järjestäjien sekä tapahtumiin osallistuvien henkilöiden on tärkeää noudattaa
tarkasti kaikkia viranomaisten määräyksiä ja järjestäjän antamia ohjeita
koronaviruksen leviämisen estämiseksi.
-

Muilla tapahtumaan liittyvillä kokoontumisalueilla on huomioitava, että THL:n ja
OKM:n ohjeistuksen mukaan alueen koko on suhteutettava kaikissa tilanteissa
niin, että henkilöillä on mahdollista pitää 1-2 metrin turvaväli muihin ihmisiin.

-

SML suosittelee, että kilpailijat osallistuvat kilpailuun mahdollisimman pienellä
tiimillä.

-

SML suosittelee median edustajien akkreditointia alueen
maksimihenkilömäärän seuraamiseksi.

-

Yleisöalueiden tulee olla selvästi merkittyjä ja alueen tulee olla niin suuri, että
henkilöt voivat pitää 1-2 metrin turvavälin muihin katsojiin.

-

Järjestäjän on tärkeää varata riittävästi toimitsijoita erityisjärjestelyjen
toteuttamiseksi ja valvomiseksi kilpailupaikalla.

-

Kilpailualueella sijaitsevien yleisten tilojen osalta suositellaan noudatettavaksi
Olympiakomitean ja THL:n ohjeistusta toimenpiteistä viruksen leviämisen
estämiseksi.

-

Olympiakomitean ohjeistus
THL:n verkkosivu

-

Majoittuminen varikolla on sallittua, jos radan säännöt niin sallivat ja
henkilömääräraja huomioidaan. Majoittumiseen liittyen SML suosittelee
noudatettavaksi karavaanareille julkaistua ohjeistusta.
Karavaanareiden ohjeistus

Moottorirata-alueen tai -reitin ylläpitäjille harjoitustoiminnassa
SML suosittelee koronaviruksen leviämisen estämiseksi alla olevia toimenpiteitä
moottoriratojen ja harjoittelupaikkojen toimintaan. Radan ylläpitäjät voivat laatia
omat ohjeet radantarpeiden ja lajin näkökulmasta SML:n suositukset huomioiden:
-

Vapailla harjoitteluvuoroilla paikalla on oltava valvoja, joka ohjeistaa kaikkia
paikalle saapuvia oikeista toimintatavoista. Ohjeistaminen tulee tehdä
varoetäisyys huomioiden.

-

Omatoiminen harjoittelu ulkoliikuntapaikoilla, kuten moottoriradoilla on
sallittua, kunhan lähikontakteja vältetään. Lisätietoja on saatavilla
viranomaisten ja olympiakomitean ohjeistuksista viruksen leviämisen
estämiseksi.
THL ja OKM ohjeistus

Olympiakomitean ohjeistus
-

Tarvittaessa alueelle saapuvia harrastajamääriä on rajoitettava määräysten
noudattamiseksi. Alueen koko tulee olla niin suuri, että lähikontaktit voidaan
välttää.

-

Alueelta suositellaan poistettavaksi kaikki yleisessä käytössä olevat tai
vuokrattavat tavarat, pesulaitteet tai huoltoon tarkoitetut työkalut. Jokaisen
tulee käyttää omia välineitä.

-

Varikolla olevien ajajien huoltopisteiden välillä suositellaan vähintään 5m tyhjää
varoaluetta.

-

Huolehdi, että saippuaa ja käsidesiä on WC-tiloissa tarjolla riittävästi ja
mahdollisimman monessa paikassa.

-

Hyödynnä maksuissa etämaksua, ennakkomaksua, mobiilimaksamista ja muita
vastaavia maksutapoja.

-

Moottoriradalla tai -reitillä harjoittelevalle
-

Jos sinulla on pieniäkin hengitystieinfektion oireita, pysy kotona ja vältä muita
ihmisiä. Älä lähde moottoriradalle harjoittelemaan.

-

Selvitä aina etukäteen radan ylläpitäjältä radalla vallitsevat
käyttäytymissäännöt ja ohjeet.

-

Harjoittele maltilla ja rauhallisesti loukkaantumisten välttämiseksi.

-

Vältä kaikkea kontaktia muiden rata-alueella liikkuvien kanssa. Muista THL:n
määrittelemät varoetäisyydet.

-

Älä lainaa varusteita tai työkaluja muille harrastajille tai muilta harrastajilta.

-

Aina tarpeen vaatiessa pese kädet vedellä ja saippualla. Jos vettä ja saippuaa ei
ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.

-

Voit epäillä koronavirustartuntaa, jos sinulla on kuumetta, yskää, kurkkukipua,
päänsärkyä tai hengenahdistusta. Jos taudin oireet ovat lieviä etkä kuulu
riskiryhmiin, lääkärin tekemään taudin määritystä ei pääsääntöisesti tarvita,
vaan taudin voi sairastaa kotona.

-

Terveydenhuollon yksiköihin ja Päivystyspalveluun tulee olla yhteydessä
ainoastaan, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää.
Päivystysapu-palvelun ja terveyskeskusten turhaa kuormittamista tulee välttää,
jotta kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt saavat apua nopeammin.

-

Lisäohjeita ja tietoa saa SML:n ja viranomaisten verkkosivuilta.

