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Ohjeistus COVID-19 epidemian aikana ampumakoulutukseen
osallistuville
Järjestäjän on ensisijaisesti noudatettava viranomaisten antamia voimassaolevia ohjeita,
ja sen lisäksi, mitä niissä sanotaan, pyrittävä järjestämään ampumakoulutukseen
osallistuville turvalliset toimintaolosuhteet. On hyvä huomioida, että koulutus voidaan
joutua perumaan nopeallakin aikataululla, jos esimerkiksi kouluttaja sairastuu
Käytännön ohjeita ampumakoulutukseen osallistuville
Alla Suomen Metsästäjäliiton ohjeita ampumakoulutukseen osallistuville. Tarkempia
yksityiskohtia voi kysyä suoraan koulutuksen järjestäjältä.
-Jos sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, kannattaa pysytellä kotona.
-Metsästäjäliitto pyytää erityisesti riskiryhmään (perussairaat tai yli 70-vuotiaat) kuuluvia
miettimään tarkkaan osallistumistaan koulutukseen. Riskiryhmiin kuuluvat voit katsoa
tästä
-Koulutukseen osallistujan tulee tuoda mukanaan omat:
-Kuulonsuojaimet
-Ampujanlasit
-Ampumiseen soveltuvat hansikkaat (myös kertakäyttökäsineitä voidaan
käyttää)
-Jos osallistuja halua käyttää suojamaskia, niin hänen tulee tuoda ne
mukanaan
-Järjestäjä huolehtii, että käsidesiä on tarjolla riittävästi. Osallistuja voi toki tuoda oman
käsidesin mukanaan.
-Koulutuksen aikana tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely).
-Koulutuksessa voi kuitenkin tulla tilanteita, joissa tämä ei ole aina
mahdollista.
-Koulutuksessa pidetään turvaväliä (1-2 m)
-Jos osallistujalla ei ole vielä aselupaa, on kouluttajan oltava kädenmitan
päässä koulutettavasta ja tällöin ei voida taata 1-2 metrin turvaväliä.
-Jokainen osallistuu koulutukseen omalla vastuullaan. Koulutukseen ei pidä osallistua, jos
osallistuja kokee tartuntariskin liian suureksi itselleen tai perheenjäsenilleen.

(Kinturinkuja 4), PL 91
11101 Riihimäki, Finland

metsastajaliitto.fi
jahtimedia.fi

Jussi Partanen 27.5.2020

-Jos osallistujalla havaitaan flunssan oireita, voidaan häntä joutua pyytää poistumaan.
-Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta tulee noudattaa. Jos nenäliinaa ei
ole kriittisellä hetkellä saatavilla, tulee käyttää omaa hihaa.
-Järjestäjien tulee varmistaa koulutuksen alussa, että osallistujat ovat tietoisia
poikkeustilanteesta johtuvista erikoisjärjestelyistä. Jokainen on vastuussa, että noudattaa
ohjeistuksia.
Huomioitavaa on, että rajoituksia voidaan joutua uudelleen tiukentamaan, jos taudin
leviäminen kiihtyy. Tästä syystä on mahdollista, että peruuntumisia voi tulla myös
järjestäjästä riippumattomista syistä.
Näitä ohjeita voidaan myöhemmin tarkentaa mahdollisten tulevien suositusten
mukaisesti.
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