Hyvä seuraväki,
Koronapandemia piinaa edelleen koko maailmaa. Se rajoittaa kaikkien toimintaa monin tavoin. Niin myös
meitä hiihtourheilun ammattilaisia, ystäviä ja harrastajia. Kilpailuja on jouduttu perumaan
terveysturvallisuuden varmistamiseksi ja toteutuneissa kisoissa on tarvittu monenlaisia erityisjärjestelyjä.
Ne ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia ja isoimmissa tapahtumissa yleisön puuttuminen tulojen menetyksiä.
On ymmärrettävää, että kärsivällisyys on koetuksella ja välillä on ollut vaikea ymmärtää kansallisten
kilpailujen peruutuksia. On kysytty, mitä Hiihtoliitto voi tässä tilanteessa tehdä.
On välttämätöntä, että meillä hiihtoväellä on yhteinen ymmärrys ja viesti nykytilanteesta ja sen vaatimista
toimenpiteistä.
Kilpailut:
Suomen Hiihtoliiton Maastohiihdon kilpailutyöryhmä käsittelee maastohiihdon kilpailuhakemukset ja
myöntää kilpailut paikallisille järjestäjille.
Mäkihypyn ja yhdistetyn kilpailut myöntää Mäkihypyn ja yhdistetyn johtoryhmä.
Terveysturvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia selvitetään ja noudatetaan järjestyksessä THL > AVI >
alueellinen terveysviranomainen (sairaanhoitopiiri) > paikallinen terveysviranomainen.
Kilpailun paikallinen järjestäjä ja paikallinen terveysviranomainen käyvät keskenään keskustelun ja
sen seurauksena tekevät päätöksen kilpailun järjestämisestä tai perumisesta.
Tapahtuman terveysturvallisuussuunnitelma on avainasemassa keskustelua käytäessä, se tulee olla
laadittuna järjestäjän toimesta.
Hiihtoliitto suosittaa aina noudattamaan terveysturvallisuusohjeistusta ja paikallisen
terveysviranomaisen näkemystä, kun päätös kisasta tehdään.
Hiihtoliitto suosittelee seuran sisäisten ja alueellisten kilpailujen järjestämistä aikana, jolloin
valtakunnalliset kilpailut eivät ole mahdollisia.
Vastuullisuus ja terveysturvallisuus ovat avainsanoja tässä tilanteessa. Meillä on hyviä näyttöjä siitä,
että itse kisatapahtuma kisapaikalla kyetään järjestämään turvallisesti ”kisakuplassa”. Riskiä nostavat
matkustaminen kisoihin ja sen aikana tapahtuvat kontaktit. Me emme halua ottaa riskiä siitä, että meidän
tapahtumistamme lähtee liikkeelle korona-altistumisia.
Hiihtoliiton saamaa korona-avustusta käytetään koronasta toiminnallemme aiheutuneisiin lisäkustannuksiin
Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Turvaamme avustuksella maailmancuptoiminnan
yhteydessä syntyviä testauskuluja, MM-kilpailujen lisäkuluja sekä mahdollisuuksien mukaan kilpailujen
järjestäjille syntyneitä, todennettavia (kuitillisia) lisäkuluja, mikäli rahaa on jäljellä maailmancup- ja MMkisoista aiheutuneiden lisäkulujen jälkeen. Kokonaisuuden tiedämme vasta kilpailukauden päättymisen
jälkeen.
Seuratoimintaan on avattu oma avustushaku osoitteessa https://minedu.fi/-/erityisavustus-2urheiluseuroille-toiminnan-turvaamiseksi-koronavirustilanteessa
Vielä jonkin aikaa tätä tilannetta pitää kestää. Valoa on rokotteiden ja kevään myötä näkyvissä.
Pidetään pää kylmänä ja sydän lämpöisenä. Keskitytään niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa.
Terveys on aina ja kaikissa oloissa ykkösasia.
Iloinen asia on se, että meillä on koko Suomessa nyt lunta. Pääsemme harjoittelemaan laduilla ja mäissä.
Hiihto on myös mitä mainioin kuntoliikuntamuoto ja turvavälitkin säilyvät riittävinä.

Hyvää talven jatkoa ja terveyttä toivottaen,
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