
Koiratanssikilpailujen järjestäminen alkaen 20.8.2020 - toistaiseksi

Koiratanssikilpailuja voidaan järjestää noudattaen voimassa olevia viranomaisten, 

Aluehallintoviraston, Suomen Kennelliiton ja Palveluskoiraliiton ohjeita.

Pääkohtia annetuista ohjeista:

- Tapahtumassa on noudatettava vähintään 1-2 metrin turvaetäisyyksiä. Kilpailu tulee

järjestää kokonaisuudessaan noudattamalla vähintään 1-2 metrin turvaetäisyyksiä, ja 

riittävän väljästi. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Koepaikan on oltava 

tarpeeksi suuri turvaetäisyyksien noudattamiseksi kaikilta osin koko kilpailupäivän 

ajan.

- Yksittäiseen tapahtuman henkilömäärässä on noudatettava voimassaolevaa rajausta 

ja ohjeistusta. Tällä hetkellä ohjeistus sallii henkilömäärän jopa yli 500 asti, mutta se 

edellyttää että turvallisuus tapahtumassa voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja 

kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa 

ohjetta.

Opetus- ja kulttuuri  ministeriön ja THL:n antama ohje  

- Sairaana tai oireisena ei kilpailupaikalle saa tulla.

- Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen suositus on, että tartunnanjäljityksen 

helpottamiseksi tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun 

lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä. On hyvä pitää 

mielessä, että mikäli yhdelläkin tapahtumassa mukana olleella henkilöllä todetaan 

koronavirusaltistus, voivat terveysviranomaiset asettaa kaikki tapahtumaan 

osallistuneet kahden viikon mittaiseen karanteeniin. 

- Koiran mikrosirun voi tarkistaa koiranohjaaja tapahtuman järjestäjän sirunlukijalla. 

Toimihenkilö tai tuomari tarkistaa sirunumeron laitteesta. Mikäli tuomari tai toimitsija 

käyttää sirulukijaa, suositellaan sekä tuomarille tai toimitsijalle, että koiran ohjaajalle 

kertakäyttöisiä hengityssuojaimia. Järjestäjän tulee huolehtia siitä, että laite 

desinfioidaan jokaisen käyttäjän jälkeen.

- Kilpailun järjestäjä määrittää kehääntutustumisessa kehän kokoon suhteutettuna 

enimmäismäärän ohjaajia kerrallaan niin, että vaadittuja turvavälejä voidaan 

noudattaa.

- Tuomarin ja toimihenkilöiden tulee pitää turvaetäisyys muihin henkilöihin, eivätkä he

kättele tapahtumassa ketään. Palkintojenjaot on järjestettävä niin, ettei ohjeita rikota.

Kilpailukirjoja ja arvostelulomakkeita käsitellään turvallisuus huomioon ottaen.

- Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus ja käsidesiä on oltava 

helposti saatavilla.



- Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus keskeyttää kilpailu sekä

poistaa tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita.

Näiden lisäksi kilpailunjärjestäjän, tuomareiden ja osallistujien on luettava ja 

tunnettava voimassa olevat viranomaisten ja liittojen ohjeet ja näitä on noudatettava.

Järjestäjä tiedottaa kilpailukutsussa kilpailijoita, kuinka tilaisuudessa toimitaan.

Mikäli viranomaisten tai Kennelliiton ohjeet kilpailun järjestelyistä muuttuvat niin, ettei

jo anottua kilpailua pystytä niitä noudattaen järjestämään, voi järjestäjä perua 

kilpailun.

Tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisen tapahtumissa 

pandemiatilanteen vuoksi ilman seuraamuksia. Tämä oikeus on voimassa vuoden 

2020 loppuun asti. Näissä tilanteissa tapahtuman järjestäjän ja henkilön tulee sopia 

keskenään mahdollisista jo aiheutuneista kustannuksista, kuten esimerkiksi henkilölle 

syntyneistä matka- ja majoituskuluista.

Tilaisuuden järjestäjän tulee mahdollisuuksien mukaan informoida osanottajia 

etukäteen näistä erikoismääräyksistä. 


