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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on voimassa mm. seuraavat seuran toimintaa ohjaavat suositukset: 

- voi järjestää korkeintaan 10 henkilön tilaisuuksia sisätiloissa ja korkeintaan 50 henkilön tilaisuuksia rajatuissa ul-

kotiloissa 

- lisäksi 5.–29.8.2021 alueella on voimassa tartuntatautilain pykälä 58 d eli turvavälipäätös 

- turvavälipäätöksen myötä alueen toimijoiden on varmistettava, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosi-

asiallisesti välttää 

- tämä koskee yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja tiloja 

- yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voi-
daan pitää. 

- Yleisissä tiloissa on voimassa maskisuositus, ja toiminnan tulee olla terveysturvallista sekä tartuntatautilain 58c -
kohdan mukaista 

Lasten ja nuorten kohdalla 

• Harrastustoiminta voi jatkua oman ryhmän kesken lähikontakteilla.  

• Kilpailu- ja ottelutoiminta on sallittua. 
 

Aikuisharrastajien kohdalla 

• Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua. 

• Sisätiloissa tulee välttää lähikontaktia. 

 

 

 

Parkanon Kiekko ry:n toiminnassa ja toimitiloissa tämä tarkoittaa seuraavaa: 

 

Toiminnassa: 

- vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita, 

pois lukien muutaman henkilön antama pukeutumisapu pienempien harrastajien kohdalla. Henkilöt 

sovittava erikseen  

- pelaajien ja toimihenkilöiden turhaa oleilua hallin yleisissä tiloissa tulee välttää  

- käsien peseminen sekä desinfiointi pukutiloihin tullessa ja sieltä lähtiessä, sekä aina kun tarve vaatii 

(yleiset käsihygieniaohjeistukset) 

- jäähallilla on voimassa vahva kasvomaskin käyttösuositus yleisissä tiloissa (yli 12-vuotiaat), puku-

huoneessa oman harrastusryhmän kesken kasvomaskia ei tarvitse käyttää. Myöskään jäällä ei kas-

vomaskia tarvitse käyttää 

- aikuisten joukkueiden kohdalla pukutiloissa voi ennen ja jälkeen harjoitusten oleilla maksimissaan 15 

minuuttia, muussa tapauksessa joukkueella tulee olla käytössään useampi pukutila, jotta 2 metrin 

turvaetäisyys voidaan säilyttää (harrastamisessa tulee lähikontaktia välttää). Joukkueenjohtajat sopi-

vat ja järjestävät mahdollisesti tarvittavan lisähuoneen pukeutumiselle 

- lasten ja nuorten joukkueiden kohdalla pukuhuoneessa voi toimia normaalisti (harrastaminen sallittu 
lähikontakteilla) 

- jokaisella harrastuskerralla kirjataan tarkasti ylös läsnäolleet  

- joukkueiden käyttämiin pukutiloihin on sallittua kulkea ainoastaan ulkoa, vaihtoaitioiden kautta kulke-

minen on ehdottomasti kielletty harjoitusten aikana 

 

Toimitiloissa: 

- jäähallin katsomossa sallitaan yleisöä 10 henkilöä 2 metrin turvaväli säilyttäen. Katsomoon kulkemi-

nen on järjestettävä ulkokautta, eikä ottelua tai harjoitusta voi seurata kaukalon laidalta 

- kahviossa saa otteluita ja harjoituksia seurata yhtäaikaisesti 15 henkilöä 2 metrin turvaväli säilyttäen. 

Kahvion puolella 10 hlö ja luokkatilan puolella 5 hlö:ä. Tällöin kahvion ja luokkatilan välinen ovi tulee 

olla suljettuna. Kahvion sisään- ja uloskäynti on sallittua vain ulkokautta  
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