
Turvaohjeet ottelutapahtuman järjestämiseen, valtakunnalliset sarjat 15.6.2021 

 

 

Matkustaminen 

Joukkueen mukana suositellaan matkustavan vain kokoonpanoon kuuluvat henkilöt sekä välttämättömimmät 
taustat, jotta matkustaessa säilyy mahdollisimman isot turvaetäisyydet.  
 
Tuomareiden matkustaminen tapahtuu mahdollisuuksien mukaan pienissä yksiköissä.  
 
Suositus: MSU, NSU, MYP, NYP 

Hygienia 

- käsidesit tarkoituksenmukaisesti 

- saavuttaessa eri tiloihin, mahdollisuus käsien pesuun 

- omat juomapullot – ja pyyhkeet 

Suositus: Kaikki sarjat 

Yleiset suositukset  
 

- pese kädet säännöllisesti ja huolellisesti saippualla ja vedellä  
- yski kainaloon  
- vältä koskettamasta kasvojasi käsilläsi  
- pyri kaikissa tilanteissa säilyttämään turvaetäisyys 

 

Suositus: Kaikki sarjat 

Osallistujamäärä kenttäalueella 

 

Kenttäalueella on tarkoituksenmukainen määrä osallistujia.  

- 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) 

- pallohenkilöt 4-6 

Ottelun järjestysmiehet varmistavat, ettei kenttäalueella ole ylimääräisiä henkilöitä.  

Toimintaohje: MYP, NSU, MYP, Suositus: kaikki muut sarjat 

 

Kirjurikoppi, kuuluttajakoppi 

- osallistujamäärä 

Rajataan kirjurikoppiin/kuuluttajakoppiin tarkoituksenmukaisen määrä henkilöstöä, joilla jokaisella on 

vastuualue hoidettavanaan. 



Toimintaohje: MSU, NSU, MYP, Suositus: kaikki sarjat 

Pukuhuoneet 

Kotijoukkue 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.   
 

Toimintaohje: kaikki sarjat 

 

Siirtymisen verryttelyyn ja peliin 

Pelaajat ja tuomarit siirtyvät kentälle porrastetusti. 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 

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

päätyttyä kentällä eikä siirtymisen yhteydessä pukuhuoneeseen.  

Palkintojen jako tapahtuu kentällä yleisiä terveysturvallisia ohjeita noudattaen. 

Toimintaohje: kaikki sarjat 

Lehdistötilaisuus 

Lehdistötilaisuus järjestetään pelin päätyttyä. Tuomaristoa edustaa pelituomari tai otteluvalvoja. 

Joukkueista osallistuvat pelinjohtajat ja ykköspalkitut. 

Ottelutapahtuman järjestäjä varmistaa, ettei yleisö osallistu tilaisuuteen. Lehdistötilaisuus voi kestää 

maksimissaan 10 minuuttia. 

Huolehditaan käsihygienia lehdistötilaisuudessa sekä riittävistä turvaväleistä.  

Toimintaohje: MSU, NSU, (MYP) 

Peseytyminen 

Tuomareille järjestetään erilliset peseytymistilat. 

 

Vierasjoukkue vastaa pukukopin yleisestä siisteydessä lähtiessään kopista. Tuomaristo vastaa oman tilan 

siisteydestä. 

 

Suositus: kaikki sarjat 

 

 

 

 


