
Alueellinen kilpailutoiminta:  
Tapa toimia, koronavirustartunta, - epäily    
12.05.2021 
 
Kaikissa koronavirusepäilyihin / -tartuntoihin liittyvissä tapauksissa paikallinen terveysviranomainen 

määrittää toimintatavat, ei Pesäpalloliitto. 

 
• Miten toimit, jos joukkueessa on  

o a) epäily 

▪ Matala kynnys mennä testeihin. 

▪ Yksittäisen pelaajan epäily ei aiheuta toimenpiteitä ottelutapahtumaan 

▪ Usealla pelaajalla samoja oireita, yhteys aluevastaavaan ja vahvistus tilanteesta 

kirjallisesti yhteyshenkilöltä ja seuran edustajalta.   

• Ole yhteydessä vastustajaan ja toimihenkilöihin. Normaalit toimenpiteet 

ottelun siirtämiseksi. 

o b) vahvistamaton altistuminen (Ei viranomaisen vahvistama esim. Wilma) 

▪ Yksittäisen pelaajan vahvistamaton altistuminen ei aiheuta toimenpiteitä 

ottelutapahtumaan 

▪ Usealla pelaajalla vahvistamaton altistuminen, yhteys aluevastaavaan ja vahvistus 

tilanteesta kirjallisesti yhteyshenkilöltä ja seuran edustajalta.  

• Ole yhteydessä vastustajaan ja toimihenkilöihin. Normaalit toimenpiteet 

ottelun siirtämiseksi. 

o c) testattu pelaaja  

▪ Yksittäinen testattu pelaaja ei aiheuta toimenpiteitä ottelutapahtumaan 

▪ Usea pelaaja testattu ja odotetaan tulosta, yhteys aluevastaavaan ja vahvistus 

tilanteesta kirjallisesti yhteyshenkilöltä ja seuran edustajalta.  

• Ole yhteydessä vastustajaan ja toimihenkilöihin. Normaalit toimenpiteet 

ottelun siirtämiseksi. 

o d) vahvistettu altistuminen 

▪ Yksittäinen vahvistettu altistuminen ei aiheuta toimenpiteitä ottelutapahtumaan 

▪ Usean pelaajan vahvistettu altistuminen, yhteys aluevastaavaan ja vahvistus 

tilanteesta kirjallisesti yhteyshenkilöltä ja seuran edustajalta.  

• Ole yhteydessä vastustajaan ja toimihenkilöihin. Normaalit toimenpiteet 

ottelun siirtämiseksi. 

o e) positiivinen testitulos 

1. Yksittäinen positiivinen testitulos ottelupäivänä tai sitä edeltävänä päivänä 

siirtää tai mitätöi ottelun, jos muu joukkue on asetettu karanteeniin. 

a. Yhteys aluevastaavaan ja vahvistus tilanteesta kirjallisesti 

yhteyshenkilöltä ja seuran edustajalta.  

i. Ole yhteydessä vastustajaan ja toimihenkilöihin. Normaalit 

toimenpiteet ottelun siirtämiseksi. 

2. Jos muu joukkue ei ole viranomaisten toimesta asetettu karanteeniin, ottelu 

voidaan pelata. 

 

- Miten toimitaan, jos joukkue kieltäytyy pelaamasta oman tai vastustajan altistumisen johdosta? 

o Jos joukkueen pelaajat eivät ole asetettu karanteeniin, ottelu pelataan sille annetulla 

päivällä 



o Jos toinen joukkueista ei suostu pelaamaan, yhteys aluevastaavaan, joka päättää voidaanko 

ottelu pelata. Jos ottelu voidaan pelata määräysten mukaisesti, ottelua ei voi mitätöidä. 

o Jos joukkue ei suostu pelaamaan, vaikka se on määräysten mukaan mahdollista, katsotaan 

heidän luovuttaneen ottelu. (ei sarjasta sulkemista) 

- Jos ottelua ei voida pelata ja se mitätöidään, siirrytään sarjassa pistekeskiarvoon.  

 

 

Testitulos positiivinen, tiedottamissuunnitelma  12.5.2021 

1. Tiedottaminen aluevastaava ja seuran keskeiset toimijat 

- joukkue, tuomarit 

- seuran puheenjohtaja 

- henkilön nimeä ei tule julkaista, jos ei henkilö sitä itse tee 

 

2. Viranomaisohjeiden noudattaminen 

- lähiympäristön eristäminen ja mahdolliset karanteenit 

 

3. Tiedottaminen keskeiset toimijat 

- ottelupäivä: 

o pelaavat joukkueet 

o tuomarit 

- muu ajankohta: 

o joukkue 

  

4. Seura ja PPL yhteinen ulkoinen tiedottaminen 

- yhteinen aikataulu sekä sisältö  

 

 

 

 

 

 


