
Turvaohjeet ottelutapahtuman järjestämiseen hallipeleissä  8.1.2021 

 

Harjoitusotteluissa huomioidaan tarvittavat toimintaohjeet. 

 

Matkustaminen 

- mahdollisuuksien mukaan pienissä yksiköissä 

- samat istumapaikat 

Joukkueen mukana suositellaan matkustavan vain kokoonpanoon kuuluvat henkilöt sekä välttämättömimmät 
taustat, jotta matkustaessa säilyy mahdollisimman isot turvaetäisyydet. Lisäksi pyritään istumaan aina samoilla 
paikoilla matkustettaessa. (istumakartta) 
 
Tuomareiden matkustaminen tapahtuu mahdollisuuksien mukaan pienissä yksiköissä.  
 
Matkustettaessa suositellaan käyttämään maskia. 
 
Hotellimajoituksien yhteydessä noudatetaan samaa käytäntöä, lähellä olevat ihmiset, 2 henkilöä / huone  
 

Suositus: MSU, NSU 

Hygienia 

- käsidesit tarkoituksen mukaisesti 

o aina siirtymien yhteydessä  

- saavuttaessa eri tiloihin, mahdollisuus käsien pesuun 

- omat juomapullot – ja pyyhkeet 

o täyttäessään juomapulloja huoltajan pitää noudattaa erityistä tarkkaivaisuutta 

hygieniaohjeistuksen suhteen (kumihanskat) 

Yleiset suositukset  
 

- pese kädet säännöllisesti ja huolellisesti saippualla ja vedellä  
- yski kainaloon  
- vältä koskettamasta kasvojasi käsilläsi  
- pyri kaikissa tilanteissa 1-2 metrin turvaetäisyyden käyttämiseen  

 

Suositus: Kaikki sarjat 

Osallistujamäärä 

Kenttäalueella on tarkoituksenmukainen määrä osallistujia. Maksimissaan, 

- pelaajat x 12 

- pelinjohtajat x 2 

- huolto, joukkueenjohto x 2 

- lääkäri, fysioterapia x 2 

- sisällöntuottaja, oma joukkue 

- ottelutapahtuman vastaava 

 

- tuomarit x 5 

- otteluvalvoja x (1) 



Ottelun järjestysmiehet varmistavat, ettei kenttäalueella ole ylimäärisiä henkilöitä.  

 

Toimintaohje: kaikki sarjat 

 

Kirjurointi, kuuluttaminen 

Rajataan kirjuritilaan/kuuluttajatilaan tarkoituksenmukaisen määrä henkilöstöä, joilla jokaisella on 

vastuualue hoidettavanaan. 

Kokoonpanojen ilmoittamisessa vältetään ylimääräistä kulkua. 
 
Toimintaohje: kaikki sarjat 
 

Pukuhuoneet 

Pyritään istumaan lähellä olevien kanssa myös matkustaessa. 

Ottelun/turnauksen järjestäjä vastaa joukkueiden pukuhuoneen sekä tuomareiden tilan puhtaudesta ennen 
ottelutapahtuman alkua. 
 
Pukuhuoneet ja niiden WC-tilat siivotaan ennen ottelutapahtumaa. Pukuhuoneessa saavat olla 
vain kokoonpanoon kuuluvat pelaajat ja taustahenkilöt.  Pukuhuoneeseen astuessa kädet on pestävä saippualla / 
desinfioitava.  

 

Toimintaohje: kaikki sarjat 

 

Siirtymisen verryttelyyn ja peliin 

- ei kohtaamisia yleisön kanssa 

- tuomarit ja joukkueet porrastetusti pukuhuoneesta liikkeelle 

Pelaajat ja tuomarit saapuvat kentälle riittävillä turvaväleillä (1-2). Siirrytään porrastetusti kentälle alkaen 

pukukopista. Tuomarit ensin, vierasjoukkue seuraavana ja kotijoukkue viimeisenä.  

Ottelutapahtuman järjestäjä varmistaa, että tuomareilla sekä joukkueilla ei siirtymien aikana tule kohtaamisia 

yleisön kanssa. Pelaajien ja tuomareiden pitää myös itse välttää ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja ulkopuolisten 

henkilöiden kanssa. 

Toimintaohje: kaikki sarjat 

 

 

Toiminta ja siirtymiset pelin loputtua 

- ei kohtaamisia yleisön kanssa 

- pelituomari edustaa tuomareita 

- ei kättelyitä kiilassa 

Pelin päättyessä kokoonnutaan kiilaan. Pelituomari edustaa tuomaristoa. Kättelyitä ei suoriteta.  

Ottelutapahtuman järjestäjä varmistaa, että tuomareilla sekä joukkueilla ei tule kohtaamisia yleisön kanssa pelin 

päätyttyä kentällä eikä siirtymisen yhteydessä pukuhuoneeseen.  

 

Toimintaohje: kaikki sarjat 



Peseytyminen 

Pelaajat porrastavat peseytymisen niin, että myös suihkutiloissa säilyvät turvavälit ottelun jälkeen. Tuomareille 

järjestetään erilliset peseytymistilat. 

 

Joukkueet vastaavat pukukopin yleisestä siisteydessä lähtiessään kopista. Tuomaristo vastaa oman tilan 

siisteydestä. 

 

Suositus: kaikki sarjat 

 

 

 

 


