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Suomen Keilailuliiton ohjeistus 
keilailuun koronapandemian aikana
Toivomme ja odotamme keilaajilta ja keilailuyhteisöiltä vastuullisuutta 
yhteisen hyvinvoinnin ja terveyden 
turvaamisessa. Suosittelemme seuraamaan ja noudattamaan 
viranomaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) viestintää ja ohjeistusta sekä aluehallintoviranomaisen 
ja kaupunkien ohjeistusta.
SKL noudattaa valtioneuvoston linjauksia vallitsevan tilanteen aikana.

Ohjeistus COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi keilailussa:

Keilaajille:

✓ Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Kädet 
kannattaa pestä erityisesti, kun tulet ulkoa sisään, aina wc-käynnin 
jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut.

✓ Jos vettä ja saippuaa ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista 
käsihuuhdetta.

✓ Koko ajan pidetään kaikkiin henkilöihin sosiaalinen turvaetäisyys eli 
vähintään kaksi metriä ja muistetaan pelaajan henkilökohtainen vastuu 
ohjeistuksen noudattamisesta. 

✓ Kasvomaskin käyttöä suositellaan aina silloin, jos turvaetäisyyden 
noudattaminen koetaan haasteelliseksi.

✓ Anna tilaa pelikavereillesi. Käytä vain omia pelivälineitäsi ja tarvikkeitasi 
(esim. pallopyyhe).

✓ Vältä kättelyä ja läpyttelyä pelikavereiden ja muidenkin kanssa.

✓ Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. 

✓ Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, 
älä käsiisi.

✓ Voit epäillä koronavirustartuntaa, jos sinulla on kuumetta, yskää, 
kurkkukipua, päänsärkyä tai hengenahdistusta. Jos taudin oireet ovat 
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lieviä etkä kuulu riskiryhmiin, lääkärin tekemää taudinmääritystä ei 
pääsääntöisesti tarvita, vaan taudin voi sairastaa kotona.

✓ Jos sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, kannattaa pysytellä 
kotona.

Keilahalleille:

Suosittelemme mm. seuraavia toimenpiteitä koko keilahallin alueella ja 
että keilahalli tarkentaa ohjeistusta omaan ympäristöönsä ja 
toimintaansa soveltuvaksi

✓ Keilahallin tulee varmistaa, että keilaajat ovat tietoisia 
poikkeustilanteesta johtuvista erikoisjärjestelyistä ja ohjeistusten tulee 
olla näkyvillä paikoilla. Jokainen keilaaja on vastuussa, että 
noudattaa ohjeistuksia.

✓ Keilahallin henkilökunnan tulee mahdollisuuksien mukaan valvoa, että 
ohjeistuksia noudatetaan.

✓ Kaikenlaista lähikontaktia muihin henkilöihin ja ihmisjoukkojen 
syntymistä tulee välttää.

Radoituksessa tulee huomioida, että turvaetäisyyksiä voidaan 
noudattaa.

✓ Kasvomaskien käyttöä yleisissä tiloissa tulee edellyttää silloin, kun 
alueellinen koronatilanne sitä vaatii. Pelatessa kasvomaskia ei tarvitse 
käyttää, kunhan varmistetaan tosiasiallisesti turvavälit.

Järvenpään Keilahallin osalta täsmennyksiä

Tiedot antoi Hallipäällikkö Satu Koponen 26.11.2020

Olemme eilen (Ti 23.11.20) aamulla tehneet päätöksen, että tästä lähtien 
myös henkilöiltämme käyttää maskia kaikissa tilanteissa, joissa olemme 
lähinkontaktissa asiakkaan kanssa. Käytännössä ihan viimeistään aina 
kun poistuimme tiskin takaa yleisiin tiloihin. Lisäksi suunnittelimme 
pleksejä tiskille.
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Tietenkin haluamme tehdä omalta osaltamme kaikkemme, viimeistään nyt 
kun tilanne on pahenemaan päin ja kaikkia rajoituksiakin on jälleen 
tiukennettu.

On kaikkien yhteisen edun mukaista, että asiakkailla olisi turvallinen olo 
tulla meille keilaamaan. Teen näistä lisätyistä turvallisuustoimista 
päivityksen myös meidän nettisivuille ja Facebookiin.

Mukava kuulla että teidän keilaamisenne vielä jatkuu meillä. Ja kiitos että 
muistutatte teidän puolestanne, että keilaamaan pääsee. 

SKL:n koronaohjeistukset olivat kyllä hyvät  ja selkeät ja ne ovat myös 
meillä kaikille asiakkaille nähtävissä.

Joulun ja uuden vuoden aikaan olemme suljettuna 24.-26.12., sekä 
31.12.-1.1.2021.

Lisäksi loppiaisena 6.1.2021 olemme suljettuna. Muina aikoina ihan 
normaalin aikataulun mukaisesti.

Toivottavasti tästä sai tarvittavat vastaukset.
Mukavaa loppuviikkoa.

Ystävällisin terveisin,
Satu Koponen
Järvenpään keilahalli 


