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Parkanon Kiekon johtokunta on tarkentanut Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston 22.9.2020 antaman 

päätöksen toimesta Parkanon jäähallilla järjestettävien ottelujen ohjeistusta, sekä ohjeistusta vieraspelimat-

koilla toimimisesta joukkueiden pelaajien, toimihenkilöiden, toimitsijoiden ja tapahtumaa seuraamaan tulevaa 

yleisöä koskien. 

Ohjeistuksen tarkoituksena on pyrkiä järjestämään turvallisia ottelutapahtumia sekä omalla toiminnallamme 

estää ja hidastaa taudin leviämistä ja siten mahdollistaa jääkiekon harrastamisen jatkuminen korona-aikana. 

Toimintaohjetta tarkennetaan viranomaisten antamien määräysten ja suosituksien mukaisesti.  

 

 

Vierasjoukkueiden toiminta Parkanon jäähallilla ottelutapahtumissa 

 

1. Suosittelemme vierasjoukkueiden pelaajia ja toimihenkilöitä käyttämään kasvomaskia, kun saavutaan 

Parkanon jäähallille, ja kun toimitaan muissa tiloissa kuin kaukalossa. Joukkueiden tulee siirtyä suo-

raan pukutiloihin ja välttää ylimääräistä oleskelua pukukoppikäytävillä tai muissa hallin tiloissa. Varus-

teet tulee viedä suoraan pukukoppiin, niitä ei saa säilyttää muissa hallin tiloissa. Alkulämmittelyt hoi-

detaan ulkotiloissa.  

 

2. Ottelutapahtumissa on vierasjoukkueille aina oma koppi. Ottelun järjestävän joukkueen joukkueenjoh-

taja on velvollinen ilmoittamaan vierasjoukkueille riittävän hyvissä ajoin pukukopin numero. Vieras-

joukkueet vastaavat pelaajistonsa osalta siitä, että ottelutapahtumiin ei osallistuta oireisena. Käsihy-

gieniasta tulee huolehtia riittävällä pesemisellä ja desinfioimisella. Parkanon jäähallilta löytyy pukuti-

loista käsidesiä ja niissä on myös käsien pesumahdollisuus. 

 

3. Jäähallin pukukoppikäytävillä, vaihtoaitioissa tai toimitsijakopissa ei saa liikkua ulkopuolisia henkilöitä. 

Tarpeetonta liikkumista ja oleilua tulee muutenkin hallin tiloissa välttää. Pukutilat käytävineen ovat 

tarkoitettu ainoastaan joukkueiden pelaajien ja toimihenkilöiden käyttöön.  

 

4. Katsomossa on jokaisen osaltaan huolehdittava riittävistä turvaväleistä ja yleisön on hyvä siirtyä kat-

somoon viivytyksettä. Yleisömäärää ei toistaiseksi rajoiteta. Kahvio palvelee normaalisti otteluiden ai-

kana. Turvavälit tulee kuitenkin huomioida myös kahviossa. Otteluiden seuraaminen on sallittu vain 

kahviossa ja katsomossa. Suosittelemme myös yleisölle kasvomaskin käyttöä.   

 

5. Ottelutapahtuman päättyessä jäähallilta on poistuttava ripeästi turvavälit huomioiden. Joukkueeseen 

kuulumattomat henkilöt kuten vanhemmat, voivat odottaa pelaajia ulkotiloissa.  

 

 

Parkanon Kiekon joukkueiden toiminta Parkanon jäähallilla ottelutapahtumissa 

 

1. Pelaajan saavuttua hallille, tulee hänen noutaa suoraan varusteensa kuivauskopista ja mennä jouk-

kueelle osoitettuun pukutilaan. Pukutilasta ei saa poistua ilman joukkueen toimihenkilön lupaa.   

 

2. Alkulämmittelyt hoidetaan ulkotiloissa ja sinne siirrytään joukkueen valmentajien johdolla yhtenä ryh-

mänä huolehtien turvavälien säilymisestä joukkueen ulkopuolisiin henkilöihin. Alkulämmittelyistä pa-

lataan yhtenä ryhmänä valmentajien johdolla suoraan omaan pukutilaan. Luistimien teroituksen ja 

muun varustehuollon yhteydessä pukutiloista poistuvat vain huoltajat tai valmentajat.  

 

3. Ottelutapahtuman jälkeen jäähallilta poistutaan ripeästi turhaa oleskelua välttäen.  

 

4. Kotijoukkueen joukkueenjohtaja on velvollinen ilmoittamaan vierasjoukkueelle heille osoitetun pukuti-

lan numeron riittävän ajoissa ennen ottelutapahtuman alkua. Jos vierasjoukkue joudutaan sijoittamaan 
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pukutiloihin 5, 6 tai 7, on joukkue velvollinen huolehtimaan siitä, että kulku kaukalon päädyssä käytä-

vällä ei ole yleisölle mahdollista.  

 

  

Parkanon Kiekon joukkueiden toiminta vierasjoukkueena 

 

1. Joukkueet noudattavat pelimatkoilla yleisiä annettuja koronaohjeistuksia hygieniaan, turvaväleihin ja 

liikkumiseen liittyen. Joukkueet velvoitetaan toimimaan myös kotijoukkueen antamien erityisten ohjei-

den mukaisesti. 

 

2. Pelimatkoilla hallille mentäessä ja taukopaikoille poiketessa suositellaan käytettävän suojamaskia ja 

huomioidaan terveysviranomaisten ohjeet niiden käytössä. Maskisuositus ei koske alle 15-vuotiaita.  

 

3. Vierashalleilla vältetään oleskelua muualla kuin pukutiloissa. Alkulämmittelyt ja niihin liittyvät siirtymi-

set hoidetaan aina ohjatusti valmentajien johdolla.  

 

4. Pelimatkoilla vältetään tarpeetonta oleskelua taukopaikoilla tai jäähalleilla. Joukkueen kannattajia vel-

voitetaan toimimaan kotijoukkueiden/jäähallien ohjeistuksien mukaisesti.   

  


