
Kilpailutapahtuman järjestelyyn liittyvät ohjeet 

COVID-19 on edelleen keskuudessamme ja vaikuttaa tapahtumien käytännön turva- 
ja muihin järjestelyihin. Aluehallintovirastot seuraavat yleisötapahtumien 
viranomaisohjeistusten ja suositusten noudattamista. 

Jokaista kilpailu-/harrastustoiminnan järjestäjää kehotetaan seuraamaan aktiivisesti, 
mitä oman alueen aluehallintoviraston määräyksiä on kokoontumisrajoitusten ja 
urheilutapahtumien osalta voimassa. Lisäksi kilpailunjärjestäjiä kehotetaan olemaan 
yhteydessä oman alueen sairaanhoitopiirin epidemiologiseen vastuuhenkilöön, jonka 
kanssa on käytävä läpi kilpailujen järjestämisen käytännöt, ja saatava hyväksyntä 
tapahtuman osalta. 

Ensimmäinen perusperiaate on, että toiminta pitää järjestää niin, että tiloissa on 
mahdollisuus pitää turvavälit ja välttää kontakteja. Yksilö voi edelleen päättää itse, 
osallistuuko toimintaan vai ei. 

Toinen, tärkeä perusperiaate on, että kilpailupaikalle ei saa tulla sairaana eikä 
hengitystie- tai vatsaoireisena. Kilpailunjärjestäjällä on oikeus ohjata tällaisia oireita 
esittävä henkilö pois kilpailupaikalta. Tämä koskee kilpailijoita, toimihenkilöitä, 
talkoolaisia, yleisöä ja kaikkia kilpailutapahtumaan liittyviä. Oireettomana on oltava 
vähintään 24 h ennen tapahtumaa osallistuakseen siihen.  

Olemme yhteistyössä kilpailutapahtumia järjestävien jäsenyhdistysten kanssa 
laatineet koronaturvallisen kilpailutapahtuman tarkistuslistan, jota kaikki 
tanssiurheilun kilpailunjärjestäjät voivat hyödyntää omien 
tapahtumajärjestelyidensä tukena. 

Yleiset valmistelut 

o Oman alueen Aluehallintoviraston määräykset ja ohjeistukset on tarkistettu 
o Oman kunnan määräykset ja ohjeistukset on tarkistettu 
o Mikäli tapahtuma on avoin yleisölle, järjestelyt on käyty läpi alueen 

sairaanhoitopiirin kanssa 
o Pelastussuunnitelma on tehty 
o Huvilupa eli yleisötilaisuusilmoitus on laadittu poliisille vähintään 5 vrk ennen 

tapahtumaa. Tietojen perusteella poliisi arvioi, onko kyseessä ilmoituksena 
käsiteltävä asia vai annetaanko ilmoituksen johdosta yleisötilaisuutta koskevia 
määräyksiä, jolloin asiassa tehdään päätös. Millaisesta tilaisuudesta pitää 
ilmoittaa? https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet  

o Kirjallinen turvallisuussuunnitelma siitä, miten kilpailunjärjestäjä ottaa 
tapahtuman järjestämisessä huomioon voimassa olevat viranomaisten 



terveysturvallisuutta koskevat ohjeet ja määräykset osana tapahtuman 
kokonaisturvallisuutta, on laadittu. 

Yleiset koronaturvallisen tapahtumajärjestämisen periaatteet 

o Turvavälien pitäminen ja kontaktien välttäminen on mahdollista. Kaikenlaiset 
tilanteet ja paikat, jossa voi tapahtua ruuhkaantumista pyritään ennalta 
välttämään erilaisin järjestelyin. 

o Tapahtumapaikalla kaikissa käytössä olevissa tiloissa on saatavilla käsidesiä tai 
käsihuuhdetta koko tapahtuman ajan. 

o Tapahtumapaikalla on riittävästi käsienpesumahdollisuuksia, saippuaa ja 
kertakäyttökäsipyyhkeitä koko tapahtuman ajan. 

o Tapahtuman aikaista siivousta tehostetaan erityisesti pukuhuoneissa, kaikissa 
wc-tiloissa, tarjoilujen yhteydessä ja -tiloissa sekä kilpailutoimihenkilöiden 
tiloissa. 

o Kasvomaskien käyttöä edellytetään pääsääntöisesti kaikilta tapahtumaan 
osallistuvilta kaikissa tapahtumalle varatuissa tiloissa huomioiden kuitenkin, 
että maskien käyttöä ei voi edellyttää henkilöiltä, joiden ei ole mahdollista 
käyttää sitä terveydellisten syiden vuoksi. Maskien käyttö ja turvavälien ja 
kontaktien välttämisestä ohjeistetaan kilpailukutsun ja muun 
kilpailuviestinnän yhteydessä. 

 
Malli yleisistä turvallisuusohjeista kilpailukutsussa 
 
ÄLÄ SAAVU SAIRAANA KILPAILUPAIKALLE.  
Kilpailuihin osallistuminen edellyttää, että olet täysin terve. Jos sinulla on lieviäkin 
oireita, jää kotiin ja ilmoita peruutuksesta osoitteeseen XX XX  
 
TULE PAIKALLE VASTA TUNTI ENNEN OMAA SARJAASI. 
Saavu paikalle mahdollisuuksien mukaan vasta tunti ennen suoritusta. 
 
KUN SAAVUT KILPAILUPAIKALLE, KÄYTÄ KÄSIDESIÄ. 
Ilmoittautumisen yhteydessä löytyy käsidesiä. Käsiä on hyvä pestä ja desinfioida 
myös pitkin päivää ja desinfiointipisteitä löytyy useasta paikasta. 
 
MUISTA TURVAVÄLI KOKO PÄIVÄN! 
Pukuhuoneissa ei ole syytä oleskella turhaan, vaan vaatteet vaihdetaan pikaisesti ja 
siirrytään toisiin tiloihin. Odota tauon aikana väljemmässä tilassa turvavälejä 
noudattaen.  
 



Turvaväleihin on syytä kiinnittää huomiota lämmittelyalueella, kilpailulattialla, 
lineupissa sekä palkintojenjaossa.  
 
KÄYTÄ KASVOMASKIA. 
Kilpailijat voivat käyttää maskia silloin kun se on mahdollista. 
 
Ilmoittautuminen ja lipunmyynti 

o Vain sähköinen ilmoittautuminen kilpailuun, maksut hoidetaan joko 
ilmoittautuessa tai kontaktittomalla lähimaksulla. DanceCore 
maksupalveluineen on seurojen maksuttomassa käytössä, ja mahdollistaa 
myös nimilistat mahdollista tartuntajäljitystä varten. 

o Mahdollinen yleisölipunmyynti järjestetään ensisijaisesti ennakkomyyntinä 
sähköisenä. Maksut hoidetaan lippua ostettaessa sähköisesti tai 
kontaktittomalla lähimaksulla. Sähköinen lipunmyynti mahdollistaa myös 
nimilistat mahdollista tartuntajäljitystä varten. Hyväksi todettuna 
järjestelmänä on käytetty mm. LippuLight -järjestelmää, jolloin lippujen 
tarkastus toimii mobiilina ilman lähikontaktia https://www.eventim-light.fi/  

o Kilpailupaikalle järjestetään riittävä määrä numeronhaku-
/rekisteröintipisteitä, jotka sijaitsevat turvallisella etäisyydellä toisistaan. 
Hyvänä käytäntönä on todettu kilpailunumeroiden, valmentajapassien yms. 
hakuun etukäteen valmistellut nimikoidut kirjekuoret, jotka ovat 
noudettavissa kilpailuluokittain, ikäsarjoittain tmv. lajiteltuina 
rekisteröintipisteeltä.  

o Kilpailunjärjestäjä varmistaa ohjausnauhoin, lattiatarroin tmv. sekä 
tarvittaessa opastamalla, että urheilijat ja yleisö jonottavat pitäen yllä 
turvaetäisyyksiä. 

o Asiakaskontaktissa oleva henkilökunta käyttää maskeja tai vaihtoehtoisesti 
asiakkaan ja henkilökunnan edustajan välille asennetaan pleksit. 

o Turvallisuus- ja kulkureittien opasteet ovat selkeitä ja sijoiteltuna sellaisiin 
paikkoihin, että ne erottuvat selkeästi. 

Pukuhuoneet 

o Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että tapahtuman aikana on käytössä 
mahdollisimman paljon riittävän väljiä pukuhuonetiloja. 

o Kilpailunjärjestäjä tekee kaikki mahdolliset toimenpiteet, joilla vältetään 
urheilijoiden turhia kokoontumisia pukuhuoneisiin. Mm. aikataulun 
porrastaminen. 



o Urheilijoita ei lasketa pukuhuoneisiin kahta tuntia ensimmäistä starttia 
aikaisemmin. Mikäli urheilijat tulevat aikaisemmin, heidän on siirryttävä 
urheilijoille määrättyihin katsomotiloihin, jotka ovat erillään muusta yleisöstä. 
Urheilijat ohjeistetaan kilpailukutsun yhteydessä. 

o Kilpailunjohtaja ja kilpailunjärjestäjän edustajat pyytävät urheilijoita 
siirtymään pois pukuhuonetiloista heti palkintojenjaon jälkeen. 

o Kilpailijoita ei velvoiteta käyttämään maskeja suorituksen tai siihen välittömän 
valmistautumisen aikana, mutta kilpailijat pitävät yllä keskinäisiä 
turvaetäisyyksiä. 

Lämmittelytila 

o Lämmittelytilan käyttöä suositellaan vain hieman ennen oman 
kilpailusuorituksen alkua. 

o Kilpailijoiden tulee välttää lämmittelyn aikana lähikontaktia. 

Kilpailutuomareiden ja -toimihenkilöiden tilat 

o Kilpailunjärjestäjä huolehtii riittävistä turvaetäisyyksistä istumapaikkojen 
välillä. 

o Kilpailutuomareita ei velvoiteta käyttämään maskeja tuomaroinnin aikana, 
mutta pitävät yllä keskinäisiä turvaetäisyyksiä. 

Tulosten julkistaminen 

o Kokoontumisten välttämiseksi tuloksia ei julkaista ilmoitustauluilla. 
Kierroskohtaiset tulokset kuulutetaan ja mahdollisuuksien mukaan näytetään 
screenillä ja/tai julkaistaan nettisovelluksessa. 

Mahdolliset eräjaot 

o Kilpailunjohtaja päättää erien koot nähtyään kilpailulattian ja sen ympäröivät 
tilat. 

Kilpailulattialle saapuminen ja sieltä poistuminen 

o Kilpailunjärjestäjä varmistaa mahdollisuuksien mukaan, että lattialle 
siirtyminen on eri puolella lattiaa kuin lattialta poistuminen. 

o Kilpailutoimihenkilöt ja henkilökunnan edustajat opastavat urheilijoita 
pitämään riittävät turvaetäisyydet siirtyessään lattialle ja lattialta pois. Hyvänä 
käytäntönä toimivat esimerkiksi lattiatarrat. 

o Avajaismarssia ei suoriteta, jotta vältetään ylimääräiset kokoontumiset lattian 
laidalla ja takahuoneissa. 



Kilpailulattia ja sen ympärys 

o Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että ylimääräisiä kokoontumisia tanssilattian 
ympärillä vältetään. 

o Mahdolliset pöytäpaikat järjestetään riittävällä etäisyydellä toisistaan, samalla 
huomioiden myös väljyydet istuinpaikoissa toisiinsa nähden. 

Palkintojenjako 

o Palkintojenjako suoritetaan välittömästi finaalin jälkeen. 
o Parit eivät poistu lattialta ja siirtyvät riittävillä turvaetäisyyksillä line-upiin 

odottamaan palkintojenjakoa. 
o Palkintokoroketta ei käytetä, ellei korokkeet ole vähintään 2 metriä leveitä. 
o Palkintojenjaossa parit pysyvät turvaetäisyyden päässä toisistaan. 
o Onnittelut ja tervehtimiset hoidetaan turvaetäisyyksiä noudattaen.  
o Mitaleita ei pujoteta kaulaan, vaan ojennetaan urheilijoiden käteen 

mahdollisimman etäältä. Hyvänä käytäntönä toimii myös palkintopöytä, josta 
urheilijoille osoitetaan, minkä palkinnon voi ottaa mukaansa. 

o Mahdollista kiitostanssia seuraavat urheilijat pitävät riittävää turvaetäisyyttä 
toisistaan. 

Avajais- ym. puheet 

o Puheet pidetään yksitellen, koskematta mikrofoniin. 
o Mikrofonia ei siirretä kädestä toiseen, ellei käytetä hansikkaita. 

Yleisötilat 

Yleisötilojen ja sallitun yleisömäärän sekä kokoontumisrajoitusten osalta 
noudatetaan Suomen hallituksen ja Aluehallintoviraston ohjeita ja määräyksiä, jotka 
voivat olla erilaiset eri puolilla Suomea.  

Yleisöksi ei lasketa joukkueen toimihenkilöitä, esimerkiksi tuomareita, valmentajia 
tai joukkueen huoltohenkilöitä. Lasten ja nuorten huoltajat suositellaan rajattavaksi 
vain välttämättömiin, jolloin heitä ei lasketa yleisöksi. Tällaisia välttämättömiä 
huoltajia ovat esimerkiksi pienten lasten huoltajat, joita ilman lapsi ei voisi osallistua 
kilpailuun. 

o Yleisötilat järjestetään siten, että riittävien turvaetäisyyksien noudattaminen 
on tosiasiallisesti mahdollista. 

o Kokoontumisrajoituksia on noudatettava esimerkiksi lohkomalla katsomo eri 
osiin, aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti. 



o Jos kilpailuun liittyy ravintolatoimintaa, kilpailunjärjestäjän on lisäksi 
huomioitava tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaiset 
ravintoloiden toiminnan velvoitteet. Ravintoloissa esimerkiksi jokaisella 
asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka, ja asiakaspaikat täytyy sijoittaa 
riittävän väljästi toisiinsa nähden. 

 

 


