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Seurafoorumi / muistio 
Keskiviikko 2.9.2020 kello 17 alkaen. Teams-etäyhteydellä. 
Aihe 

Voimassa olevien turvallisuusmääräyksien (korona) huomioiminen liikunta- ja urheilutapah-

tumissa. Asiantuntijana paikalla tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä. 

Ilmoittautuneet 
Anna-Leena Sahindal, Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 
Ilkka Käsmä, tartuntatautilääkäri Jyväskylän kaupunki 
Jenna Koistinen, Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 
Jouni Vatanen,  Keski-Suomen Liikunta  
Kirsi Pelo-Arkko, Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut  
Esa Ojala, pj, Stamina 
Marja Pursiainen, Stamina talous  
Risto Salmijärvi, vpj, Stamina  
Petteri Hujanen 
Eemeli Välimäki 
Jari Järvinen 
Antti Rantanen 
Kari Kasurinen, JyVo 
Kari Mäki-Kuutti, puh.joht. Jyväskylän Shorinji Kempo r.y. 
Meeri Martimo pj. TiVoLi 
Marko Syvälahti 
Pasi Sajasalo, Jyväskylän Hiihtoseura 
Elisa Pursiainen, Jyli Ultimate 
Jonna Majava, JPS Juniorit ry 
Reija Häkkinen, Jyväskylän Saukot ry 
Lauri Karhunen, JYP Juniorit ry 
Lassi Paavolainen, FC Vaajakoski 
Olli Schemeikka, Jyväskylän Taitoluisteluseura Ry 
Petra Riutta-aho, Harjun Woima Jyväskylä ry 
Minni Ukonsaari, Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 
Jaana Ruponen, Jyväskylän kaupunki tapahtumat 
Jani Saukko, O2-Jyväskylä 
Anne Haukkaniemi, Jyväskylän kaupunki 
Harri Huttunen, FC Blackbird JKL ry 
Markku Koistinen, JKU 
Sanna Nuija, Jyväskylän Naisvoimistelijat ry 
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Juha Tuikkanen, Ski Jyväskylä ry 
Mikko Häyrinen, Jyväs Lentis 
Essi Heimovaara-Kotonen, JyLe N1 
Maarit Bendecon, JyväsLentis 
Aate Rytteri, Jyvässeudun Kiekko 
Teppo Ojala 
Maarit Tupanen, Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 
Anu Torm, Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 
Marika Virtanen, Palokan Ilo, voimistelu ja liikunta ry 
Tommi Vuoti, Valmet 
Marjo Karhu, Tikkakosken Voimistelu- ja Liikunta ry 
Rane Jäntti, Jyväskylän Komeetat ry 
Matti Silvennoinen, Jyväskylän Komeetat ry 
Kirsi Hanhinen  
Jouni Arnberg, Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 
Petri Oksanen, JyPK 
Antti Rantanen, Kampuksen Plaani 
Elina Häyrynen, Tanssiryhmä Off/Balance 
Iida Hakkarainen, Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
Minna Järvinen, Palokan Riento ry 
Heli Perkiö, Liikunnan Riemu 
Mika Lehtonen, JHS Alppi 
Sanna Salmio, PaRi 
Outi Sahikallio, Jaguars Spirit Athletes ry 
Risto Sainio, Jyväskylän Haedong Kumdo Ry 
Teppo Kalaja, JyVo’79 
Mika Tyrväinen  
Sami Toivanen, Parkour oppimiskeskus ry 
Hanna Salmijärvi, Swimming Jyväskylä 
Jonna Viitanen, Jaguars Spirit Athletes  
Metti Pelkonen 
Eija Lehmonen 
Elisa Hintikka 

 

1. Foorumin avaus 
Liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal avasi foorumin kello 17 toteamalla, että suuresta 

osallistujamäärästä päätelle illan tilaisuudelle oli selkeästi tarvetta. Seurafoorumiin ennak-

koilmoittautui yli 60 henkilöä. Tilaisuudesta kirjataan muistio, joka toimitetaan tapahtu-

maan ilmoittautuneille sekä ladataan Jyväskylän kaupungin verkkosivuille. Lisäksi kuluvan 

viikon 36 aikana Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut viestii koronaviruksen vaikutuksis-

ta toimintoihinsa.  
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2. Tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä 
• Käsmä antoi koronaviruksesta kattavan tilannekuvan sen puhkeamisesta, eli maa-

liskuusta 2020, lähtien. Esityksessä käsiteltiin niin koko Suomen kuin Jyväskylän ti-

lannetta.  

• Jyväskylässä on viimeisen kahden viikon aikana tullut selvästi enemmän tartuntoja 

ja vain nyt alkuviikon aikana 29 uutta tartuntaa. Jyväskylän alueella on noin 400 

henkeä karanteenissa. Taudin kulkua on saatu kiinni tekemällä johonkin yritykseen 

testaamisen täsmäisku sillä perusteella, että työntekijöistä on löytynyt tartuntoja. 

Tämän lisäksi on ollut myös 2 muuta massa-altistumista, joista uudet tapaukset pe-

räisin. Tartuntamäärät on saatu kartoitettua ja on tiedossa taudille altistuneet ja 

näin ollen testattavat.  

• Tänään keskiviikkona 2.9. ilmennyt 4 uutta tapausta, joiden taustaa ei ihan tark-

kaan tiedetä. Asianomaiset ovat todennäköisesti levittäneet tautia tietämättään ei-

kä altistuneista ole tarkkaa tietoa. Jyväskylän tilannekuva on näin ollen synkistynyt 

kuluneen vuorokauden aikana. Kaikki altistuneet eivät ole Jyväskylän asukkaita.  

• Käsmä antoi tilannekatsauksen myös Ruotsin ja koko maailman tilanteeseen. 

• Koronaviruksen on todettu olevan 20–40 kertaa vaarallisempi kuin kausi-influenssa 

• 2 .tautiaalto on käynnistynyt odotetusti, Jyväskylässä tilanteen voi katsoa olevan 

paikallisesti pahempi kuin monessa muussa paikassa. 

• Suurin riski taudin leviämiselle ovat ulkomaanmatkailu ja siirtotyöläiset. 

• Vähäoireiset aikuiset tulee testata, mutta lasten laajamittaisessa testaamisessa ei 

ollut paljon järkeä. Kun testissä on käyty, niin mennään kotiin odottamaan sitä testi-

tulosta, jolloin ei ole sallittua käydä kaupassa, baarissa tai sukulaisissa.  

• Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä pohtii huomenna 3.9. tapahtu-

mien järjestämistä uusien tautitapausten valossa ja tiedottaa asiasta. Tilanne on 

hyvin poikkeuksellinen ja kaupunkiorganisaation tulee punnita eri vaihtoehtoja. Hu-

vikseen mitään ei tulla kieltämään eikä haluta elämän pysähtyvän koronaan, mutta 

varovainen tulee olla. 

Keskeiset asiat liikuntatapahtumien järjestäjille 
• Kaikkia lajeja voidaan harrastaa, jos se tehdään turvallisesti ohjeistuksia noudattaen. 

• Harrastajille tulee olla joka paikassa kaikkien järjestävien tahojen puolesta hyvä oh-

jeistus turvaväleistä, käsien pesusta ja siitä, ettei kipeänä saa tulla harrastamaan. 
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• Suurien tapahtumien kohdalla järjestäjän tulee pysähtyä miettimään mitä riskejä ta-

pahtuman järjestämisellä on koronavirukseen nähden ja kuinka hyvin niihin voidaan 

varautua. 

• Viime päivinä liikuntapalvelujen sekä tartuntatautilääkäri Käsmän toimesta on käsitelty 

jo kattavien, yli 500 hengen, liikuntatapahtumien järjestämistä ja turvallisuussuunni-

telmia. 

• Pienten tapahtumien kohdalla voi myös tehdä turvallisuussuunnitelman, jonka avulla 

ennakoidaan mahdollisia riskitilanteita ja turvallista tapaa järjestää tapahtuma. 

• Lasten harrastamisen ja tapahtumien kanssa on helpompi toimia, sillä he eivät sairas-

ta tautia niin vakavana eivätkä levitä sitä. Huoltajat ja vanhemmat huolen aiheena har-

rastustoiminnan kohdalla, sillä levittävät tautia helpommin. 

• Tapahtumissa, kisoissa ja otteluissa katsojat, yleisö ja huoltajat eivät ole ensisijaisesti 

pääsemässä paikalle, sillä ylimääräisiä riskejä ei kannata ottaa taudin leviämisen suh-

teen. 

• Oliko AVI:n viestinnässä pilkkuvirhe vai tiukentuiko ohjeistukset? – Käsmä: Kyllä tiu-

kentui. Yli 50 hengen tapahtumia voidaan järjestää vain, jos turvallisuusmääräykset on 

huomioitu. Nämä tapahtumat käsiteltävä tarkoin. 

• Kuka viranomainen voi tehdä päätöksen tapahtuman perumisesta? -  Lääkäri Käsmä 

tarkistaa yli 500 hengen tapahtumien suunnitelmat ja antaa myös lupia. Myös Jyväsky-

län kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä antaa lupia. Aluehallintovirastot ovat valvova 

viranomainen. Esimerkiksi Paviljongin joulumarkkinoiden suhteen oli keskusteltu jär-

jestäjän kanssa ja päätetty perua ne kokonaan, koska väkimääriä ei voida hallita tai 

rajata. 

Kysymykset 
• Kun yleisesti tiedetään virustartuntojen tulevan ulkomailta, miten viranomaiset ei puutu 

ja valvo tarkemmin? – Käsmä: Rajavalvonta ei kuulu oikein kenellekään Suomessa 

tällä hetkellä koronan osalta ja asia vuotaa. EU:ssa työperäinen liikkuminen on vapaa-

ta ja sallittua 

• Iso muodostelmaluistelukilpailu marraskuussa kilpajäähallissa, jossa 2 päivän aikana 

yli 1000 luistelijaa paikan päällä. Onko tämä mahdollista järjestää? – Käsmä: On mah-

dollista järjestää. Tähän mennessä isoissa tapahtumissa ollut erittäin hyvät turvalli-

suussuunnitelmat ja THL:n ohjeiden mukaiset. Käsmä kannustaa seuroja jakamaan 

tietoa ja toimivia turvallisuussuunnitelmia keskenään muille sitä tarvitseville.  
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Millaisia turvallisuusasioita liikuntapalveluissa on mietitty liittyen liikunta-
paikkojen käyttöön ja mitä harrastajien ja harrastustoimintaa järjestävien 
tulisi huomioida 

• Varausasiantuntija Juha-Matti Kotapakka esittelee ohjeistuksia seuroille 

• Vain täysin terveenä liikuntapaikalle  

• Käsien pesu liikuntapaikalle tullessa ja sieltä lähtiessä. Liikuntapalvelujen hallin-

noimissa liikuntatiloissa pitäisi olla käsidesiä tarjolla.  

• Ryhmän vetäjä pitää listausta osallistujista sekä huolehtii turvaväleistä 

• Ylimääräistä oleskelua tiloissa tulee välttää 

• Pue liikuntavaatteet päälle mahdollisuuksien mukaan jo kotona 

• Yhteisiä suihkutiloja ei suositella käytettäväksi 

• Kiinnitä huomiota juniorivuoroilla saattoliikenteeseen eli vanhemmat odottaa harrasta-

jia ulkona (jos käy sisällä, niin suositellaan kasvomaskia) 

Kysymykset 
• JTS järjestää tennisturnauksen, missä pelaajat ja noin 20 katsojaa. Onko ok järjestää? 

– Kyllä on, jos noudatetaan ohjeita. Jos on vaarana, että paikat ruuhkautuvat eikä tur-

vavälejä voida pitää, suositellaan käytettäväksi kasvomaskeja. 

• Mikä on raja tapahtuman koolle, että turvallisuussuunnitelma tulee tehdä? – Tämä on 

polisiin kautta ohjautunut asia. Ohjenuorana tässä vaiheessa kannattaa pitää, että jos 

pitää tapahtuman, aina kannattaa tehdä suunnitelma. 

• Mikä on tilanne uimahallien kohdalla, pyydetäänkö harrastajia minimoimaan suihkutilo-

jen käyttöä? – Käsmä: mitään vesivälitteistä tartuntamuotoa ei ole havaittu, ainut riski 

uimahalleissa on turvavälien pitäminen. Vesi ei ole mikään vektori viruksen leviämisen 

kannalta. Vähennetään kohtaamisaikaa eli jos mahdollista peseytyä kotona niin kan-

nattaa toimia niin. 

• Onko erityistä ohjetta riskiryhmäläisille (erityisesti ikääntyneille) suunnatuista tapahtu-

mista? – Käsmä: Turvavälit ym. tietysti huomioitava. On tietysti tärkeää, että riskiryh-

mäläiset myös liikkuvat. Kuitenkin yli 70v. perusterveellekin virus on uhka. Riskiryhmä-

läiset ja ikääntyneet ovat ottaneet tilanteen vakavasti ja suojanneet itsensä, heitä ei 

juuri näy koronavirustestauksessa. 

• Miten suhtaudutaan joukkueiden liikkumiseen ja matkustamiseen kaupungin ulkopuo-

lella järjestettäviin tapahtumiin / turnauksiin / kilpailuihin nyt kun Jyväskylässä hieman 

haasteellisempi koronatilanne. – Käsmä: ei ole estettä jos noudattaa ohjeistuksia. 
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• Millainen tautitilanteen pitää olla, että viikoittainen ryhmämuotoinen joukkuepalloilun 

treenaaminen joutuu rajoitusten kohteeksi? – Käsmä: Rajoitukset tulevat, kun taudin 

leviäminen on epideeminen, eli ei tiedetä kuka virusta levittää ja kuka sitä kantaa. 

Emme ole siinä tilanteessa nyt, vaan ketjut ovat selvitettävissä. 

• Ehdotus foorumin järjestäjille ottaa selvää poliisin luvista ja kannasta tapahtumiin. – 

Kotapakka: poliisille tehtävässä ilmoituksessa yleisötilaisuudesta 200 henkilön (100 

henkilöä jos kyseessä erityisryhmä) rajan ylittyessä vaaditaan pelastussuunnitelma, 

ohjeet ja lupa https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta 

• 200 henkilöä on poliisin raja siihen, että turvallisuussuunnitelma täytyy tehdä. Kannat-

taa tehdä myös sitä pienempiin tapahtumiin. 

• Kaupungin koronaohjeistus: jos vanhemman täytyy tulla harrastustilaan sisälle esi-

merkiksi avustamaan lasta, niin silloin tulisi käyttää maskia. Tämä ei koske valmenta-

jia, koska on yleensä ainut aikuinen ja virus leviää herkemmin vain aikuisten kesken.  

• Jyväskylän kaupungin apu suurtapahtumien järjestämisessä / Jaana Ruponen: apua 

saa ja kannattaa pyytää, neuvomme tartuntatautilain ja muiden ohjeistusten kanssa. 

 

Muistion kirjasi Jenna Koistinen. 
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