
Lähettäjä: Tero Hyttinen
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Aihe: Päätös liiton Covid-19 linjaukseksi 1.11.2020 lukien
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Hei,
 
Totean päätöksen.
 
Päätettiin hyväksyä päivitetty liiton Covid-19 linjaus 1.11.2020 lukien. Linjaus on oheisena
liitetiedostona.
 
Päätös kirjataan hallituksen seuraavan kokouksen pöytäkirjaan.
 
T. Tero
 
Terveisin
 
Tero Hyttinen
Puheenjohtaja
Suomen Voimanostoliitto ry
Alkkulanraitti 72 as 2
95600  YLITORNIO
gsm. +358 44 309 2263
 

Lähettäjä: Ville Niskanen <ville.niskanen@svnl.fi> 
Lähetetty: perjantai 30. lokakuuta 2020 11.53
Vastaanottaja: Kaj Mattila <kaj.mattila@svnl.fi>; Mats Finne <mats.finne@svnl.fi>; Tero
Hyttinen <tero.hyttinen@svnl.fi>; Hallitus <hallitus@svnl.fi>
Aihe: VS: VS: Päätösesitys liiton Covid-19 linjaukseksi 1.11.2020 lukien
 
Kannatan
 
-ville
 
Ville Niskanen
Moderaattori, hallituksen jäsen
Suomen Voimanostoliitto ry
ville.niskanen@svnl.fi
gsm +358442606113
 

Lähettäjä: Kaj Mattila <kaj.mattila@svnl.fi>
Lähetetty: perjantai 30. lokakuuta 2020 6.47
Vastaanottaja: Mats Finne <mats.finne@svnl.fi>; Tero Hyttinen <tero.hyttinen@svnl.fi>; Hallitus
<hallitus@svnl.fi>
Aihe: RE: VS: Päätösesitys liiton Covid-19 linjaukseksi 1.11.2020 lukien
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Suomen Voimanostoliitto noudattaa Valtioneuvoston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaali- ja 
terveysministeriön, Ulkoministeriön ja Suomen Olympiakomitean linjauksia koronavirustilanteessa. Seuroissa 
toteutettavan harraste- ja kilpailutoiminnan osalta tulee huomioida, että Aluehallintovirastot ovat Tartuntalain 
mukaisia päätösvaltaisia viranomaisia, joiden ohjeita ja rajoituksia paikallisesti tulee noudattaa järjestettäessä 
kilpailutoimintaa. 


Liikunnan ja urheilun harrastaminen sekä harjoitteleminen Covid 19-tilanteessa 


Suosittelemme omatoimista liikunnan ja urheilun harrastamista viranomaisten asettamat rajoitteet huomioiden. Jos 
saat covid19-tartunnan, noudata THL:n ohjeita: 


• Älä harjoittele, jos sinulla on hengitystieinfektion oireita. Covid-19-virus voi aiheuttaa sydänlihasvaurion ja 
keuhkokuumeen. Fyysisen kuormituksen yhteys näiden komplikaatioiden kehittymiseen on vielä 
tuntematon, mutta mahdollinen. 


• Infektiotilanteessa ole yhteydessä omalääkäriisi tilanteen seuraamiseksi ja harjoitteluun palaamisen 
määrittämiseksi. 


• Noudata hyvää käsihygieniaa ennen ja jälkeen harjoituksen sekä puhdista käyttämäsi välineet huolella 
desinfiointiaineella. 


 
Kilpailut ja muu toiminta 
 
Kilpailutoiminta on mahdollista edelleen koronavirustilanteen osalta perus- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla 
huomioiden yleisötilaisuuksista annetut ohjeet koronavirus-tartuntojen ehkäisemisestä. Kansallisissa ja seuran 
jäsenten välisissä kilpailuissa noudatetaan Aluehallintoviraston tai paikallisen kunnan päätöksiä kokoontumis- ym. 
rajoituksista. 
 
Koronavirustilanteen mukaisilla leviämisalueilla ei järjestä kilpailutoimintaa, myös harrastustoiminnassa tulee 
minimoida lähikontaktit. 
 
Kilpailutilan tulee mahdollistaa henkilömäärän rajaaminen, turvaetäisyydet sekä tehostettu hygieniavalmius 
(käsienpesumahdollisuudet, riittävän käsidesin järjestäminen sekä käytettyjen välineiden tehostettu desinfiointi). 
Kilpailupaikalla toimitsijoiden sekä nostajien huoltajien tulee käyttää kasvomaskia. Kilpailuissa tulee käyttää 
kasvomaskia THL:n maskisuosituksen mukaisesti pl. nostajat kilpailunostoissa. 
 
Kaikkien mukana olevien henkilöiden on oltava terveitä eikä mahdollisia hengitystieinfektio-oireisia eikä 
koronavirukselle altistuneita saa päästää tilaan, missä kilpailut järjestetään. Riskiryhmiin kuuluvien osalta on 
suositeltavaa, että he välttävät osallistumista kilpailutoimintaan. 


Tilaisuuden järjestäjä vastaa osallistujien yhteystietojen keräämisestä mahdollisen koronavirustartunnan tai sille 
altistumisen jäljittämistä varten kilpailupaikan rajatuissa eri tiloissa (kilpailutila, lämmittelytila, punnitus, pukutilat, 
katsomo). Tiedot tulee hävittää heti, kun tilaisuuden järjestämisestä on kulunut 21 vuorokautta ja viimeistään 
kuukauden kuluttua tilaisuuden järjestämisestä. 
 
Kilpailujen järjestämisessä tulee huomioida OKM:n ja THL:n ohje 23.10.2020 
 
Kansainväliseen kilpailutoimintaan osallistuminen 
 
Liitto jatkaa maajoukkuetoimintaa käynnistämällä maajoukkueisiin ilmoittautumisen, kun Ulkoministeriö poistaa 
suosituksen olla matkustamatta ulkomaille. Käytännössä tämä tarkoittaa niitä kilpailuja, joiden alkuun on em. 
suosituksen olla matkustamatta ulkomaille purkamisen jälkeen vähintään neljä (4) kuukautta.  Aikaisintaan paluu 
kansainväliseen kilpailutoimintaan tapahtuu vuoden 2021 puolelle. 


v. 31.10.2020 



https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806e74ce

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa

https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa

https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/matkustamiseen-ja-maahantulorajoituksiin-muutoksia-koronatilanteen-perusteella-1

https://www.olympiakomitea.fi/2020/09/18/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

https://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset?cssIs=text

http://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020;jsessionid=692BFB8D6B1FE14EC3B81CDD4C753D4A?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14253

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL++suositus+harrastustoimintaan+sis%C3%A4tiloissa+231020+.pdf/523054b5-0b90-0f02-fc35-d10ab5074f04/OKM+THL++suositus+harrastustoimintaan+sis%C3%A4tiloissa+231020+.pdf?t=1603446622059





 
Moikka,
 
Kannatan esitystä
 
Kaj
 
 
 
Lähetetty Samsung Galaxy -älypuhelimesta.
 
 
 
-------- Alkuperäinen viesti --------
Lähettäjä: Mats Finne <mats.finne@svnl.fi>
Päivämäärä: 30.10.2020 0.19 (GMT+02:00)
Saaja: Tero Hyttinen <tero.hyttinen@svnl.fi>, Hallitus <hallitus@svnl.fi>
Aihe: VS: Päätösesitys liiton Covid-19 linjaukseksi 1.11.2020 lukien
 
Tämä ok
 
mts

Lähettäjä: Tero Hyttinen <tero.hyttinen@svnl.fi>
Lähetetty: torstai 29. lokakuuta 2020 20.18.25
Vastaanottaja: Hallitus <hallitus@svnl.fi>
Aihe: Päätösesitys liiton Covid-19 linjaukseksi 1.11.2020 lukien
 
Terve,
 
Oheisena päätösestys liiton Covid-19 linjaukseksi 1.11.2020 lukien. Pyydän ottamaan siihen
kantaa lauantaihin 31.10.2020 klo 18:00 mennessä. Päätös kirjataan hallituksen seuraavan
kokouksen pöytäkirjaan.
 
T. Tero
 
Terveisin
 
Tero Hyttinen
Puheenjohtaja
Suomen Voimanostoliitto ry
Alkkulanraitti 72 as 2
95600  YLITORNIO
gsm. +358 44 309 2263
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