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KIRJALLINEN SUUNNITELMA LÄHIKONTAKTIEN ESTÄMISESTÄ

Paikka: Ojanko Areena
Laatija: Ojangon koiraurheilukeskus Oy / hallitus
Viite: Pääkaupunkiseudun koronarajoitukset 20.8.-12.9.2021.
Aluehallintoviraston määräys tehdä kirjallinen suunnitelma lähikontaktien
estämisestä: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69915796
Kirjallinen suunnitelma lähikontaktien estämisestä
”Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten asiakkaiden
tai osallistujien väliset lähikontaktit estetään. Toimijat voivat määritellä
keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain
edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä
tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen.
Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.
Asiakastilojen käytöstä vastaavien täytyy ottaa huomioon myös
tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset yleiset hygieniavaatimukset mm.
pintojen tehostetusta puhdistamisesta ja asiakkaiden ohjeistamisesta
käytännöistä, joilla ehkäistään viruksen leviämistä.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto seuraa alueen epidemiatilanteen
kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa nyt tehdyt rajoitukset, jos tilanne
paranee ja päätöksen edellytykset eivät enää täyty.”

1. Ohjeet harjoittelua varten
Agilityurheilua harjoitellaan Ojanko Areena -hallissa. Hallin koko on 2772,5 m². Yhden
kentän koko kesäkaudella on n. 667 m2 ja talvikaudella n. 400 m2. Korkean
kattorakenteen ansiosta hallin kuutiotilavuus on suuri (16677 m³). Ilmanvaihto on
järjestetty koneellisesti ja sitä voidaan tarvittaessa tehostaa.
Kesäaikana halli on jaettu kolmeen kenttään ja talvikaudella viiteen. Tyypillisesti
prime time aikaan klo 17-22 välisenä aikana yhden tunnin aikana, yhdellä korkein
sermein erotetuilla, omalla sisäänkäynnillä varustetulla kentällä harjoittelee 4-5
koirakkoa ja kouluttaja. Täten tyypillisesti hallissa on yhtä aikaa enimmillään 30
henkilöä talvella ja 15 henkilöä kesällä.
-

Suurin sallittu yhtäaikainen henkilömäärä hallissa on 25 henkilöä. Eri kentillä
olevien harjoittelijoiden tulee yhteisvastuullisesti varmistaa tämä.
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Suosittelemme harjoitusten porrastamista siten, että edellinen ryhmä lopettaa
harjoitukset vähän aiemmin ja seuraava ryhmä aloittaa harjoituksensa vähän
myöhemmin. Aika voi olla esim. 5 + 5 minuuttia. Tällöin ryhmät eivät kohtaa.
Radan rakentamisessa ja rataantutustumisessa tulee noudattaa turvavälejä ja
osallistujien suositellaan käytettävän maskia. Radan rakentamista ja
rataantutustumista nopeuttaa ennakkoon harjoittelijoille jaettu ratapiirros.
Suosittelemme, että koirakot odottavat vuoroaan ulkona. Mikäli sään tai muiden
olosuhteiden takia odottaminen tapahtuu hallissa, tulee huolehtia 2 metrin
turvavälin säilymisestä ja suosittelemme odottaessa maskin käyttöä.
Lisäksi kentillä on käsidesiä ja harjoittelijoilla on mahdollisuus pestä kädet hallin
WC-tiloissa. Hallin ovilla sisään tultaessa on koronaohjeistus (sisältää ohjeet
käsidesin käytöstä, turvaväleistä, oikeasta yskimistekniikasta, ja siitä ettei paikalle
saa tulla sairaana tai yhtään oireisena).

2. Ohjeet kilpailuja varten
Agility on Suomen Olympiakomitean alainen urheilulaji, jonka lajiliitto on SAGI Suomen Agilityliitto ry. Järjestettävät agilityurheilukilpailut ovat virallisia, SAGI:n
alaisia kilpailuja, joihin osallistuminen edellyttää kilpailijalta SAGI:n lisenssiä. Kilpailut
järjestetään korona-epidemian aikana ja takia ilman yleisöä.
Seurojen järjestämät vastaavat epäviralliset agilityurheilukilpailut eivät ole Agilityliiton
alaista virallista toimintaa, vaikka niihin osallistumiseen vaadittaisiin lisenssi. Tämä
suunnitelma koskee myös epävirallisia agilityurheilukilpailujen järjestämistä.
”Aluehallintoviraston linjauksen mukaan lajiliittojen alaiset viralliset ottelut ja kilpailut
eivät ole yleisötilaisuuksia, koska niihin osallistuminen edellyttää urheilijalisenssiä.
Edellytyksenä on myös, ettei paikalla ole yleisöä. Tapahtumaan voivat osallistua vain
kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt.”
https://www.agilityliitto.fi/agilityliitto/sagin-koronalinjaukset/
Ojanko Areena -hallin koko 2772,5 m². Korkean kattorakenteen ansiosta hallin
kuutiotilavuus on suuri (16677 m³). Ilmanvaihto on järjestetty koneellisesti ja sitä
voidaan tarvittaessa tehostaa harjoitusten ajaksi. Agilitykilpailuissa hallissa on
käytössä kaksi kenttää (n. 800 m2) sekä hallin kulkualueet, WC-tilat ja kahvio.
Tyypillisesti kentällä on tuomari ja ratatyöntekijöitä yhteensä n. 8-10 henkilöä sekä
kilpaileva koirakko. Tarvittaessa kilpailut voidaan järjestää niin, että kerrallaan
hallissa on käytössä vain yksi kenttä kerrallaan.
-

hallin sisäänkäyntien yhteydessä on käsidesiä ja kilpailijoilla sekä kisatyöntekijöillä
on mahdollisuus pestä kädet hallin WC-tiloissa. Hallin ovilla sisään tultaessa on
koronaohjeistus (sisältää ohjeet käsidesin käytöstä, turvaväleistä, oikeasta
yskimistekniikasta, ja siitä ettei paikalle saa tulla sairaana tai yhtään oireisena).

Tapahtumajärjestäjän on sitouduttava noudattamaan SAGIn ohjeita:
https://www.agilityliitto.fi/agilityliitto/sagin-koronalinjaukset/
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Kilpailujärjestäjille suositellaan mm. seuraavia käytäntöjä:
-

-

-

-

-

Kilpailupaikalla saa olla vain kilpailujen kannalta tarpeelliset henkilöt. Paikalle ei
oteta yleisöä.
Kilpailualueen kulkureitit tulee suunnitella siten, että risteävää liikennettä olisi
mahdollisimman vähän. Käytännössä kentälle ja radalle tulo tapahtuu yhdestä
ovesta ja yhdeltä puolelta kenttää ja poistuminen toisesta.
Ilmoittautumispisteessä vältetään jonottamista: Rokotukset tarkistetaan
pistokokein. Kilpailijat noutavat mahdolliset numerolaput tai -liivit itsenäisesti. Vain
nollakirjat käsitellään toimistossa.
Tuomarinpuhuttelussa noudatetaan turvavälejä.
Rataantutustuminen järjestetään max. 20 henkilön ryhmissä, jolloin turvavälit
voidaan säilyttää. Mikäli rataantutustumisryhmiä on useampi, on
rataantutustumisryhmien vaihdon tapahduttava ilman kohtaamista.
Omaa suoritusvuoroa odotetaan ulkona. Hallissa saavat olla vain kilpailujen
kannalta tarpeelliset tuomari ja muut toimihenkilöt, suoritusvuorossa oleva kisaaja
sekä kolme seuraavaa koirakkoa.
Suositellaan, että palkintojenjako toteutetaan ilman ihmiskontakteja.
Kaikkien hallissa olevien suositellaan käyttävän maskia. Vain suoritusvuorossa
oleva koirakko ja kolme seuraavaa koirakkoa voivat olla ilman maskeja.
Luokkakohtaisissa aikatauluissa on hyvä huomioida riittävät tauot luokkien välillä,
jotta edellisen luokkaryhmän koirakot ehtivät poistua kilpailupaikalta ennen
seuraavan luokkaryhmän saapumista.
Mahdollinen jonotus kahvioon ja WC-tiloihin tapahtuu ulkona.
Kahvio on vain ruoan noutamista varten. Kahviossa on hyvä noudattaa 10 henkilön
rajoitusta. Kahviosta ei ole käyntiä kilpailukentille.
Kisajärjestäjän on hyvä nimetä koko ajan paikalla olevaksi henkilön(t)
huolehtimaan erilaisten koronaohjeistusten noudattamista.
Kilpailujärjestäjä ohjeistaa kilpailupaikalle tulevat.

Esimerkki hallijärjestelyistä Ojanko Areenalla agilityurheilukilpailuissa:
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