
 

Alueellinen kilpailutoiminta:  
Turvaohjeet ottelutapahtumassa ja turnauksissa  
12.5.2021 
 
Yleistä pelaamisesta sekä turnauksen järjestämisestä 
 
Ottelut pelataan suunnitellusti sarjaohjelman mukaisesti. Erillisohjeet koronan vaikutuksista 
ottelujärjestelyihin aluetoiminnassa on julkaistu 12.5.2021. 
 
Pesäpalloliitto on myös linjannut, että turnausten järjestäminen erityisjärjestelyin on mahdollista. Tällöin 
pitää noudattaa annettuja viranomaismääräyksiä, kuntakohtaisia määräyksiä ja Pesäpalloliiton 
toimintaohjeita. 
 
Pesäpalloliitto noudattaa Olympiakomitean suosituksia joukkuelajien ulkona tapahtuvaan kilpailemiseen.   
 
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. 
 
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. 
 
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) 

• Joukkueen kannattaa ennakolta suunnitella, miten esim. vesisateen sattuessa toimitaan, että 

jokaiselle pelaajalla on mahdollisuus säilyttää omia varusteita erillään toisistaan.  
 

Yleiset suositukset  
 

• pese kädet säännöllisesti ja huolellisesti saippualla ja vedellä  

• yski kainaloon  

• vältä koskettamasta kasvojasi käsilläsi  

• pyri kaikissa tilanteissa 1-2 metrin turvaetäisyyden käyttämiseen  

https://www.olympiakomitea.fi/2021/03/29/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


 

Saavuttaessa ottelutapahtumaan / kentälle 
 
Toimintaohjeet: 
 

• Pukukopin tulee olla vuorollaan vain yhden joukkueen käytössä.   
Pukuhuoneessa saavat olla vain kokoonpanoon kuuluvat pelaajat ja taustahenkilöt.   

• Pukuhuoneeseen astuessa kädet on pestävä saippualla / desinfioitava. 

• 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. 

• Mikäli pukuhuoneissa vaihtuu joukkueet päivän aikana, suositellaan pukukoppi puhdistettavaksi 
vaihtojen välissä.  

• Käsidesi suositellaan pidettäväksi aina mukana sekä sitä käytettävän siirtymien yhteydessä. 
 
Ottelu 
 
Toimintaohjeet:  
 

• Ottelun alussa joukkueet kokoontuvat kiilaan.  

• Hutunkeittoa ei suoriteta. Vuoronvalinta tapahtuu kolikkoa heittämällä. 

• Käsien desinfiointi ennen ulkovuoroa. 

• Palloa ei käytetä tuomarilla vuoronvaihdon yhteydessä, se jätetään syöttölautasen päälle. 

• Kunnarin onnittelu on sallittua kolmospesällä. 

• Tuomarin puhuttelussa tai rangaistuksen antamisessa toimitaan huomioiden riittävät etäisyydet. 

• Pelaajan tai pelinjohtajan sekä tuomarin oman henkilökohtaisen alueen rikkominen on rangaistava 
teko.  

• Aikalisän kanssa toimitaan riittävillä joukkueen itse määrittämillä etäisyyksillä. 

• Ottelun jälkeen kokoonnutaan päätöskiilaan. Vastustajaa sekä tuomareita kiitetään taputtamalla.  
 
Suositus: 
 

• Kaaripelissä etäisyydet joukkueen oman harkinnan mukaan. Ei erillisohjeita. 

• Joukkue määrittää itse oman toimintatapansa onnistuneiden suoritusten ja tuulettamisten 
suhteen. 

• Kotipesään piirretään syöttötuomarin suoja-alue. Alueen leveys on kotipesän takaosassa 
(etummaisella kaarella) 3 metriä ja suoja-alueen takaosassa (ulommalla kaarella) 2 metriä. 

 
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.  

 
 
 



 

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. 
 
Peseytyminen 
 

• Joukkueet voivat käydä pukukoppitiloissa suihkussa ottelun/turnauksen jälkeen. Turnauksessa, 
mikäli usea joukkue käyttää samaa pukukoppia, pitää pukukoppi ja suihkutilat puhdistaa 
joukkueiden välillä.  

• Joukkueita suositellaan porrastamaan peseytymisen niin, että myös suihkutiloissa säilyvät turvavälit 
ottelun jälkeen. 

 
Suositus: 

• Mikäli joukkueella on lyhyt kotimatka, suositellaan suihkussa käyntiä vasta kotona. 
 
 


