Tiedote: jakelu keilahallit ja jäsenliitot
Koronan toisen vaiheen tartuntamäärien kasvaessa ja alueiden siirtyessä
kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen, tulee alueellisiin suosituksiin täsmennyksiä sekä
samalla myös tarpeen mukaan tiukempia määräyksiä.
Suositusten ja määräysten tarkoitus on vähentää ihmisten välisiä lähikontakteja ja siten vähentää riskiä
koronan tarttumiseen.
Samalla kuitenkin halutaan pitää yhteiskunnan toiminnot käynnissä niissä puitteissa, kuin se on mahdollista ja
siksi myös henkilökohtaiseen suojautumiseen mm. kasvomaskien käytölle annetaan suosituksia ja osin myös
määräyksiä.
Harrastustoiminta halutaan pitää käynnissä, myös kilpakeilailu osana harrastustoimintaa.
Keilahalleilla useimmiten toiminta jakautuu kahteen osa-alueeseen: ravintola/kahvila toimintaan ja
liikuntatilaan. Kahvila/ravintolatilojen käytöstä Aluehallintovirasto antaa määräyksiä, joissa tilanteen mukaan
on sallittua käyttää vain osaa asiakaspaikoista.
Keilailua koskevat liikuntatiloihin kohdistuvat suositukset ja määräykset.

Keilailu aikuisten liikuntaharrastuksena
Kilpakeilailu on yksilölaji, jossa turvavälit voidaan säilyttää koko harjoitus- ja kilpailutapahtuman aikana, joten
myös koronan leviämisalueilla voidaan jatkaa viikko- ja erikoiskilpailujen järjestämistä, kunhan noudatetaan
SKL:n ja keilahallin voimassa olevia ohjeita. Huomioidaan mm. hallilla mahdollisesti käytössä oleva
kasvomaskien käytön vaatimus.
Sarjatoimintaa (valtakunnansarjat, paikallissarjat, puulaakit, firmaliigat tms.) ei voida järjestää silloin, kun
ottelutapahtuman paikkana oleva keilahalli on koronan leviämisalueella eikä tosiasiallisia turvavälejä voida
järjestää ja säilyttää koko keilahallissa oleskelun ajan.
Paikallisien sarjojen osalta paikallisliitot ja hallit päättävät otteluiden ajankohdan siirtämisestä tai
mahdollisesta perumisesta.
Valtakunnansarjoissa SKL pyrkii siirtämään ottelupaikkakunnan kyseisen lohkon sisäisellä ottelupaikan
vaihdolla tai mikäli ottelupaikan vaihto ei ole mahdollista, niin ottelu siirretään pelattavaksi myöhemmin.
Valtakunnansarjoissa on erityisen tärkeää muistaa ensimmäinen ohje: Lähde mukaan keilaamaan vain, jos
tunnet itsesi terveeksi.

Rajoitukset yleisötilaisuuksien järjestämiseen
Keilailussa yleisötilaisuuksiksi voidaan laskea lähinnä SM-tason kilpailut, Ranking ja kansainväliset turnaukset.
Näitä koskevat yleisötilaisuuksiin liittyvät henkilömäärärajoitukset katsomotilojen osalta. Varsinaisia
katsomotiloja kuitenkaan ei keilahalleissa tavallisesti ole, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (Tali, Lahti).
Rajoitukset eivät koske kilpailutapahtumaan osallistujien määrää, keilaajia voi olla niin monta kuin radoille
turvavälejä noudattaen voidaan sijoittaa.
Veteraanien SM-finaalit pelataan Tampereella suunnitellusti turvavälit huomioiden. Yleisöltä tullaan
velvoittamaan kasvomaskien käyttöä finaalipäivänä ja pelaajille käyttöä suositellaan.
Suunniteltu Suomen ranking-osakilpailu Helsingissä Talin keilahallissa 12.12. on päätetty perua.

