
  

KILPAILUTOIMINNAN TURVALLISUUSOHJEET 
 
Kilpailu- ja sarjatoiminta on käynnissä. Vaikka sarjojen käynnistyminen on upea asia, on tärkeää 
muistaa, että epidemia ei ole vielä ohi. VJS haluaa seurana kantaa vastuuta yhteisömme jäsenten 
turvallisuudesta ja epidemian taltuttamisesta. Edellytämmekin, että kaikki toimintaan osallistuvat 
ihmiset sitoutuvat noudattamaan kaikkia alla lueteltuja toimintaohjeita ja -periaatteita. Ohjeiden 
tarkoituksena on mahdollistaa kaikille mahdollisimman turvallinen kilpailu- ja sarjatoiminta 
poikkeuksellisena aikana. Jokaisen yksittäisen henkilön tulee kantaa vastuu omasta toiminnastaan 
ja osallistuu seuratoimintaan omalla vastuullaan. 
 
YLEISIÄ TOIMINTAOHJEITA 
 

 Riskiryhmiin kuuluvat eivät osallistu joukkuetoimintaan 
 Tapahtumiin osallistuvista pidetään luetteloa (säilytys min. 14 vrk) 
 Joukkuevarusteissa aina käsidesiä, kertakäyttökäsineitä ja käsipyyhkeitä 
 Säännöllinen asujen pesu ja varusteiden desinfiointi 
 Jokainen pelaaja vastaa omasta peliasustaan, asu pestään jokaisen ottelun jälkeen 
 Jokaisella pelaajalla oma henkilökohtainen juomapullo (HUOM! Pullon säännöllinen pesu!) 
 Koronaviruksen oireiden tiedostaminen/tunnistaminen 
 Yleisten viranomaisohjeiden noudattaminen 
 Lisäksi mm: 

o Hyvän käsi- ja yskimishygienian noudattaminen 
o Oman terveydentilan seuranta/ottelupäivän tilannearvio 
o Oireisena/sairaana ei koskaan osallistuta harjoituksiin tai otteluihin 

 

MATKUSTAMINEN OTTELUUN, LEIREILLE, TURNAUKSIIN 
 

 Vältä julkisia kulkuyhteyksiä, kulje mieluiten itsenäisesti ottelupaikalle 
 Ellei tämä ole mahdollista, muodostetaan mahdollisimman pienet ryhmät 

o Samat autokunnat mennessä ja tullessa 
 Jos kuljetaan bussilla 

o vain aivan välttämättömät henkilöt mukana 
o bussiin noustaan turvavälit säilyttäen  
o jokainen pesee kädet/käyttää käsidesiä ennen bussiin nousua 
o vain yksi henkilö per penkki, jos mahdollista, niin vain joka toinen rivi käytössä 
o matkustajilla samat paikat sekä meno- että paluumatkalla 
o joukkueenjohtajalla istumakartan säilytys min. 14 vrk 
o vältetään bussissa liikkumista 
o kasvomaski/hengityssuojain käytössä (yli 12v) 

 Etenkin ennen leirejä (mm. Huuhkaja- ja Helmaripolku-tapahtuma), turnauksia tai pitkiä 
vierasottelumatkoja pelaajien tulee tehdä oman olon arviointi, jossa käytetään apuna alla 
olevia kysymyksiä. Kyselyn oireiden ilmentyessä tulee käydä koronavirustesteissä ja saada 
negatiivinen testitulos ennen osallistumista. 
 

o Onko sinulla ollut kuluneen 14 vuorokauden aikana seuraavia oireita: 
 Yskä? 
 Kuumetta yli 37,5 astetta? 
 Kurkkukipua? 
 Hengenahdistusta? 
 Nuhaa? 
 Menettänyt haju- tai makuaistin? 
 Päänsärkyä tai lihaskipua? 



  

 Ripulia tai vatsakipua? 

 
SAAPUMINEN JA POISTUMINEN OTTELUSTA 
 

 Kotiotteluiden sekä lähialueella pelattavien vierasotteluiden osalta VJS:n joukkueet 
käyttävät pukukoppeja toistaiseksi harkiten (kts. ”pukuhuonekäytännöt”) 

 Kotijoukkue suunnittelee ja ohjeistaa/opastaa vierasjoukkuetta: 
o saapuminen, kokoontuminen, lämmittely 
o koppien käyttö yhteneväistä VJS:n joukkueiden kanssa (kts. ”pukuhuonekäytännöt”) 
o lähetä vastustajalle otteluilmoitus (pohja toimitettu joukkueille) 
o ei turhan aikaisin paikalle (erityisesti ruuhkaiset kentät) 

 Joukkueen edustajat valvovat, että turvavälejä, ohjeita ja opasteita noudatetaan 
 Ottelupaikalta poistutaan niin pikaisesti kuin mahdollista 
 Mahdolliset ottelunjälkeiset palaverit pidetään jälkeenpäin etänä tai joukkueen kesken 

muussa ympäristössä (ulkona) 

PUKUHUONEKÄYTÄNNÖT 
 

 Pukuhuoneita käytetään harkiten ja lähtökohtaisesti vain otteluiden yhteydessä 
o HUOM! Mikäli Aktialla järjestettävissä otteluissa haluaa käyttää pukuhuoneita, tulee 

asiasta sopia etukäteen seuran edustajan (ensisijaisesti olosuhdepäällikkö Pekka 
Härkönen) kanssa. 

 Sisälläolon tulee olla mahdollisimman lyhytaikaista 
 Kädet pestään tai desinfioidaan aina kun tullaan pukuhuoneeseen 
 Vain joukkueeseen kuuluvat pukuhuoneessa  

o turvavälit säilytettävä 
o tarvittaessa pukeutumista/peseytymistä porrastetaan pienryhmiin 

 Pukuhuoneessa noudatetaan äärimmäistä siisteyttä (teipit, roskat yms.) 
 Ottelupalaverit yms. ulkotiloissa aina kun mahdollista 

TURVAVÄLIT, TOIMINTA JA HYGIENIA OTTELUPAIKOILLA 
 

 Kotijoukkueen suunnitelmat alueista/kulkuväylistä + opastus  
o tiedotettava myös vierasjoukkueelle 

 Ottelua aloitettaessa siirrytään suoraan omalle pelipaikalle/tekniselle alueelle 
 Teknistä aluetta laajennetaan tarvittaessa irtopenkeillä tai tuoleilla turvavälit huomioiden 
 Molemmille joukkueille omat erilliset lämmittelyalueet, mikäli mahdollista 

o seuran ohjeistuksen mukaisesti 
o ei ”ristiin” liikkumista 

 Kenttäalueella vain pelaajat, erotuomaristo ja välttämättömät joukkuetaustat 
 Muut taustat ja esim. vanhemmat katsomossa tai kenttäalueen ulkopuolella 
 Ei esittelyjä, ei kättelyjä ennen tai jälkeen ottelun 
 Tarvittavat toimihenkilöt (tulospalvelu, kuulutus jne.) turvavälit huomioiden 

o vältä sijoittamasta useampaa henkilöä samaan sisätilaan 
 Maalinjuhlinta sallittua lähikontakteja välttäen 
 Ei joukkokokoontumisia esim. loukkaantumis- tai riketilanteissa 
 Sylkemistä, aivastamista, niistämistä kentällä vältettävä (nenäliina, hiha, paita) 
 Ottelun päätyttyä mahdollisimman pikaisesti pois kentältä turvavälit huomioiden 
 Seuraavan ottelun joukkueet kentälle vasta kun kenttäalue on tyhjä 

 



  

OTTELUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISOHJEET 
 

 Aktia Areenalla pelattavien otteluiden enimmäisyleisömäärä on 50 henkeä, jotta kaikilla on 
tosiasiallinen mahdollisuus pitää katsomossa turvaetäisyydet. Ottelun järjestävä joukkue on 
velvoitettu valvomaan, että katsomossa on enintään edellä mainittu henkilömäärä, ja että 
se on tiedossa myös vastustajajoukkueelle. Kioskipalvelut sekä WC-tilojen käyttö tulee 
järjestää niin, että niiden terveysturvallinen käyttö on mahdollista. 
Ottelutapahtumassa tulee olla paikalla vain välttämättömät toimihenkilöt. 

 Hissikeskus-kentällä yleisöä saa olla kenttäalueella (=aitojen sisäpuolella), mutta vihreän 
alueen ulkopuolella. Kioskipalvelut sekä WC-tilojen käyttö tulee järjestää niin, että niiden 
terveysturvallinen käyttö on mahdollista. 

 MUP Stadionilla järjestettävissä otteluissa käytössä on 75 % katsomokapasiteetista (4300 -
-> 3225). Kioskipalvelut sekä WC-tilojen käyttö tulee järjestää niin, että niiden 
terveysturvallinen käyttö on mahdollista. 

 Katsomoihin oma sisääntulo/kulkuväylät 
 Turvavälit säilytettävä katsomoon siirryttäessä sekä istuttaessa katsomossa 

o ei koske samaan perheeseen/ ruokakuntaa kuuluvia 
 Jokaisessa katsomonosassa oma myyntipiste 

o myyntipisteissä käsidesit käytössä 
o vältä käteisen rahan käyttöä (tai tasaraha) 
o suosi valmiiksi pakattuja tuotteita 
o vältä tilanteita, jossa asiakas koskee astioihin (esim. termoskannut) yms. 
o sisätilojen myyntipisteissä minimi henkilöstö 
o myyntipisteen hoitajille suositellaan kasvomaskin/hengityssuojaimen käyttöä 

TODETTU KORONATARTUNTA 
 

 Toiminta vastuullisesti terveydenhuoltoviranomaisten ohjeita noudattaen 
 Saamastaan tartunnasta (tai vahvasta epäilystä) 

o pelaaja (juniorin huoltaja) ilmoittaa omalle joukkueenjohtajalle ja 
vastuuvalmentajalle 

o joukkuetaustat ilmoittavat seuran yhteyshenkilölle (valmennuspäällikkö, 
toiminnanjohtaja) 

o joukkueen yhteyshenkilö ilmoittaa asiasta kilpailunjärjestäjälle 
 Kaikissa tilanteissa muistettava tietosuoja 
 Yhteydenotto oman paikkakunnan infektiovastaanottoon tai päivystykseen 
 Jos terveysviranomaiset suuntaavat joukkueeseen toimenpiteitä 

o kilpailunjärjestäjä tekee tarvittavat päätökset/ratkaisut 
o tiedotus vain niille, keitä mahdolliset toimenpiteet koskevat 

HUOM! Kilpailutoimintaan ei ole pakko osallistua, vaan se on jokaisen oma valinta. Jokainen 
pelaaja, toimihenkilö ja valmentaja osallistuu toimintaan omalla vastuullaan.  
 
Seuran koronaohjeet (myös pelaajien ja valmentajien toimintaohjeet): 
 
https://vjs.fi/2020/08/13/vjsn-ohjeistukset-koronavirustilanteeseen-liittyen/  
 


