
Vapaa-ajankalastajapiireille ja kalastusseuroille    18.8.2020 

Päivitetty ohjeistus koskien kalastusharrastustoiminnan järjestämistä 

 

Annettuja ohjeita noudattaen, voivat seurat ja piirit järjestää (yleisö)tilaisuuksia. SVK:n hallitus 

muistuttaa, että järjestäjien on huolehdittava asianmukaisista ja ohjeistuksien vaatimista 

hygieniatoimenpiteistä ja vain terveenä saa tilaisuuksiin osallistua.  

Tilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta 

koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. 

Riskiryhmäläiset, mukaan lukien yli 70-vuotiaat, voivat osallistua tilaisuuksiin oman harkintansa 

mukaan. 

Kilpailussa ja muissa tilaisuuksissa noudatettavia ohjeita  

 

- Mahdollisuuksien mukaan riittävä turvaväli sekä osallistujien että kilpailujärjestäjien kesken, 1-2 

metriä, myös punnituksessa, palkintojen jaossa, kilpailukeskuksessa yms. 

- Ei kättelyitä, poskisuudelmia ja halauksia tervehdittäessä, palkintojen jaossa yms. 

- Varataan kilpailukeskukseen käsienpesumahdollisuus saippualla tai käsidesiä sekä järjestäjien että 

kilpailijoiden käyttöön. 

- Varataan kilpailukeskukseen nenäliinoja tai muuta soveltuvaa paperia sekä järjestäjien että 

kilpailijoiden käyttöön. 

- Kukin riskiryhmäläinen käyttää omaa harkintaansa ja noudattaa annettuja toimintaohjeita.  

- Kilpailuihin lähdetään vain terveenä. Jos tunnet itsesi yhtään kipeäksi, olet karanteenissa 

lähipiirissä todetun/epäillyn tartunnan takia, tai perheessäsi sairastetaan, jää kotiin. 

- Jos tilaisuuteen osallistuneella todetaan koronavirustartunta tulisi tartunnanjäljityksen 

helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä mahdollisuuksien mukaan ja muun 

lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä. 

- Kilpailuja koskevia tarkempia ohjeita ja suosituksia on julkaistu SVK:n nettisivuilla 

https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/covid19ohje/  

 

 

Ohjeita koronaviruksen torjumiseksi 

Kalastamaan lähdetään ja tapahtumiin osallistutaan vain terveenä. Jos perheessäsi sairastetaan, jää 

kotiin. 

Vältetään kättelyitä, poskisuudelmia ja halauksia tervehdittäessä. 

Vältetään mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja. 

 Huolehditaan hyvästä (käsi)hygieniasta, kuten: 

- Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. 

- Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen yleisissä saniteettitiloissa. Älä käytä 

yhteispyyhkeitä. 

- Jos käsien peseminen ei ole mahdollista, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. 

- Pese kädet aina kotiin tullessasi, ennen ruokailua ja yskimisen, niistämisen sekä WC:ssä käynnin 

jälkeen. 

- Älä koskettele käsilläsi silmiä, nenää tai suuta. 

- Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan, heitä se roskiin ja pese kädet. 

http://www.avi.fi/documents/10191/16524500/OKM+THL+Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520+4682.pdf/f4049515-11e1-40c9-a6d1-4547e83d9bd1
http://www.avi.fi/documents/10191/16524500/OKM+THL+Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520+4682.pdf/f4049515-11e1-40c9-a6d1-4547e83d9bd1
https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/covid19ohje/


- Yski tai aivasta hihaan, jos sinulla ei ole nenäliinaa. Vältä läheistä kosketusta henkilöön, jolla on 

hengitystieinfektio (flunssa). 

- Maskia voit käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet. Lue lisää: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-

19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille 

Jos omalla kohdallasi oireiden kriteerit täyttyvät ja epäilet itselläsi koronavirustartuntaa, tee 

oireiden arviointi osoitteessa www.omaolo.fi ja toimi sieltä saamiesi sekä terveydenhuollon 

ammattilaisten antamien ohjeiden mukaisesti. 

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön johtoryhmä tai hallitus päivittää tätä ohjetta tarpeen 

mukaan noudattaen viranomaisten antamia määräyksiä, suosituksia ja ohjeita. 

 

Lisätietoja:    

tiedottaja Jaana Vetikko, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi, p. 050 525 7806 

toiminnanjohtaja Olli Saari, olli.saari@vapaa-ajankalastaja.fi, p. 050 339 4660 
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