
 

Turvaohjeet ottelutapahtumassa ja turnauksissa, alueellinen kilpailutoiminta 
13.07.2020 
 
Yleistä pelaamisesta sekä turnauksen järjestämisestä 
 
Ottelut pelataan suunnitellusti sarjaohjelman mukaisesti. Erillisohjeet toimintaohjeet on julkaistu 4.6.2020 
pesäpalloliiton toimesta liittyen COVID-19-epäilyyn tai -tartuntaan.  
 
Pesäpalloliiton linjaus on, että todettu tartunta aiheuttaa kilpailutoimintaan muutoksia. Epäily ei sitä vielä 
tee. 
 
Pesäpalloliitto on myös linjannut, että turnausten järjestäminen erityisjärjestelyin 1-500 osallistujan 
toimesta on hyväksyttyä. Tällöin pitää noudattaa annettuja viranomaismääräyksiä sekä pesäpalloliiton 
toimintaohjeita. 
 
Muutos aikaisempaan ohjeistukseen: Ei muutoksia aiempiin ohjeistuksiin.  
 
Yleistä  
 
Noudata valtioneuvoston (), aluehallintovirastojen (AVIt) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
ohjeistuksia. 
 
Mikäli joudut yskimään tai aivastamaan, niin yski/ aivasta hihaasi tai paitasi sisään.  
 
Sylkemistä tulee välttää.  
 
Pyyhi hiki hihallasi tai pyyhkeellä.  
 
Oireileva tai karanteenissa oleva henkilö ei voi lähteä vieraspelimatkalle tai oleskella kenttäalueella. 
 
Muutos aikaisempaan ohjeistukseen: Ei muutoksia aiempiin ohjeistuksiin.  
 
Saavuttaessa ottelutapahtumaan / kentälle 
 
Toimintaohjeet: 
 
Pukukopin tulee olla vuorollaan vain yhden joukkueen käytössä.   
 
Toisen joukkueen välineisiin ei tule koskea. 
 
Jokaisella tulee olla oma juomapullo ja pyyhe. 
 
Siirryttäessä kentälle tulee välttää kohtaamisia yleisön kanssa. 
 
Tilojen vaihtamisen ja siirtymisten yhteydessä tulee olla mahdollisuus käsien pesuun.  
 
Suositus: 
 
Yleisöä tulee ohjeistaa noudattamaan turvavälejä. 
 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


 

Mikäli pukuhuoneissa vaihtuu joukkueet päivän aikana, suositellaan pukukoppi puhdistettavaksi vaihtojen 
välissä.  
 
Käsidesi suositellaan pidettäväksi aina mukana sekä sitä käytettävän siirtymien yhteydessä. 
 
Muutos aikaisempaan ohjeistukseen: Poistettu pienissä yksiköissä kulkemiseen liittyvä suositus. 
 
Ottelu 
 
Toimintaohjeet:  
 
Ottelun alussa joukkueet kokoontuvat kiilaan.  
 
Alkupuhuttelussa pelituomari edustaa tuomaristoa. Pelinjohtajat edustavat joukkueita. Pidetään riittävät 
turvavälit. 
 
Hutunkeitto suoritetaan. Hutunkeiton voi valvoa peli – tai syöttötuomari. Joukkueesta nimetty kapteeni 
osallistuu hutunkeittoon. 
 
Palloa ei käytetä tuomarilla vuoronvaihdon yhteydessä. 
 
Kunnarin onnittelu on sallittua kolmospesällä. 
 
Tuomarin puhuttelussa tai rangaistuksen antamisessa toimitaan kuten 2019, huomioiden riittävät 
etäisyydet. 
 
Pelaajan tai pelinjohtajan sekä tuomarin oman henkilökohtaisen alueen rikkominen on rangaistava teko.  
 
Aikalisän kanssa toimitaan kuten 2019, riittävillä joukkueen itse määrittämillä etäisyyksillä. 
 
Ottelun jälkeen kokoonnutaan päätöskiilaan. Vastustajaa sekä tuomareita kiitetään taputtamalla.  
 
Suositus: 
 
Suositellaan käsien desinfiointia ennen ulkovuoroa. 
 
Kaaripelissä etäisyydet joukkueen oman harkinnan mukaan. Ei erillisohjeita. 
 
Joukkue määrittää itse oman toimintatapansa onnistuneiden suoritusten ja tuulettamisten suhteen. 
 
Muutos aikaisempaan ohjeistukseen: Aloittavan vuoron valinta ratkaistaan pesäpallon pelisääntöjen 
mukaisesti hutunkeitolla. Lisäksi muutettu ohjeistusta hutunkeittoon liittyen. 
 
Palkintojenjako 
 
Ottelutapahtuman järjestäjä voi suorittaa palkintojenjaon kenttäalueella, ilman kättelyitä ja hyvästä 
käsihygieniasta huolehtien. Suositellaan mahdollisimman vähäistä sosiaalisten kontaktien määrää 
ulkopuolisten ihmisten kanssa, esim. yksi palkintojen jakaja.  
 
Toimintaohje: kaikki sarjat 
 
Muutos aikaisempaan ohjeistukseen: Kirjoitettu erillinen ohjeistus palkintojen jakamisesta. 



 

 
Kioskit 
 
Toimintaohjeet: 
 
Järjestetään kioskipalvelut niin, että kioskitilojen ympärillä on riittävästi tilaa jonottaa etäisyydet 
huomioiden.  
 
Huolehditaan asiakkaiden ja asiakaspalvelijoiden käsihygieniasta.  
 
Suositus: 
 
Huomioidaan viranomaisten antamat ohjeet.  
 
Vältetään yhteiskäyttöottimia ja muita tarvikkeita, kuten asiakkaiden itsekäytettäviä termoskannuja.  
 
Myydään lähtökohtaisesti valmiiksi pakattuja tuotteita.  
 
Huolehditaan WC-tilojen hyvästä hygieniasta. 
 
Muutos aikaisempaan ohjeistukseen: Ei muutoksia aiempiin ohjeistuksiin.  
 
Poistuttaessa ottelutapahtumasta / kentältä 
 
Suositus: 
 
Joukkueenjohtajan tulee ottaa pöytäkirjasta valokuva, josta erottuvat molempien joukkueiden jäsenten 
nimet.    
 
Muutos aikaisempaan ohjeistukseen: Poistettu peseytymiseen liittyvä suositus sekä suositus kenttäalueelta 
poistumiseen välittömästi ottelun päätyttyä. 
 
COVID-tartunta 
 

• Toiminta COVID-tartunnassa on kuvattu erillisessä ohjeistuksessa 

• Lisätietoa alueellisen kilpailutoiminnan turvallisuudesta voi tiedustella aluevastaavilta. 
 
Muutos aikaisempaan ohjeistukseen: Ei muutoksia aiempiin ohjeistuksiin.  
 
Turvaohjeiden tarkoitus on vähentää kilpailutoiminnan riskiä levittää COVID-19-tartuntoja. Ohjeista 
huolimatta PPL tai sen jäsenseurat eivät voi täysin poissulkea tartunnan mahdollisuutta. Yksilön vastuu 
turvallisuudesta on merkittävä.  
 

https://www.pesis.fi/pesis-info/yhteystiedot-ja-organisaatio/

