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1. Turvallisuussuunnitelman tavoite
Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää Parkanon Kiekko ry:n toiminnan. Suomen Jääkiekkoliitto ry:n
(SJL) jäsenseurana Parkanon Kiekko ry on sitoutunut noudattamaan SJL:n jääkiekko-otteluiden turvallisuusmääräyksiä. Parkanon jäähallin, eli Leppäkoski-areenan tilojen turvallisuudesta, sekä turvallisuussuunnitelmasta vastaa Parkanon Jäähalli oy:n hallitus. Parkanon Kiekko ry:n pyrkii edistämään
toimintaympäristönsä turvallisuusasioita yhteistyössä Parkanon Jäähalli oy:n, Parkanon kaupungin,
SJL:n ja viranomaistahojen kanssa.
Turvallisuudella tarkoitetaan erilaisten vaarojen ja uhkien poissaoloa, niin psykologisesta, kuin fyysisestäkin näkökulmasta tarkasteltuna. Määreenä turvallisuus on suhteellinen, sillä kaikkia vaaroja,
uhkia ja kokemusta turvattomuuden tunteesta on mahdotonta poistaa tai estää.
Tämän suunnitelman tarkoituksena on ennaltaehkäistä tapaturmia ja onnettomuuksia, sekä ei toivottuja tapahtumia, joissa seuraväen turvallisuus joutuu uhatuksi. Tärkeää on, että seurassa opitaan
tunnistamaan vaaratilanteet sekä ennaltaehkäisemään niitä. Mikäli ei toivottuja vaaratilanteita syntyy, tämä ohjeistus auttaa toimimaan tilanteissa.
Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on vähentää yleisesti vaaran, uhkan tai onnettomuuden tapahtumisen, tai omaisuuteen kohdistuvan haitan todennäköisyyttä seuran harrastajien sekä vierasjoukkueen jäsenien, yleisön, erotuomarien, toimitsijoiden ja median keskuudessa, kun he osallistuvat
roolissaan seuran järjestämään toimintaan tai tapahtumaan. Lisäksi turvallisuussuunnitelman tavoitteena on, että onnettomuuden sattuessa vältyttäisiin lisävahingoilta ja niiden vaikutuksia toimintaan
voitaisiin lieventää.

2. Turvallisuusorganisaatio
Parkanon Kiekko ry:n johtokunta vastaa seuran toimintaympäristön ja toimintatapojen turvallisuudesta, sekä voimassa olevan turvallisuussuunnitelma ajantasaisuudesta. Turvallisuussuunnitelma on
säännöllisen arvioinnin kohteena. Seuran toimintaympäristö- ja henkilömuutokset, jotka vaikuttavat
turvallisuusasioihin päivitetään turvallisuussuunnitelmaan.
Seuran sisäisen olosuhdetoimikunnan vastuuhenkilö toimii Parkanon Kiekko ry:n turvallisuusvastaavana. Olosuhdetoimikunnan muut jäsenet valvovat yleisellä tasolla turvallisuussuunnitelman noudattamista. Seuran turvallisuusvastaava toimii yhteyshenkilönä turvallisuusasioissa seuran toimihenkilöiden ja viranomaistahojen suuntaan. Turvallisuusvastaava myös raportoi niistä turvallisuusasioista
viranomaistahoille, joista lain mukaisesti tulee raportoida. Turvallisuusasioiden tiedottamisesta vastaavat puheenjohtaja ja turvallisuusvastaava, ja tiedotusta hoitavat myös seuran sisäisen tiedotustoimikunnan vastuuhenkilö ja seuratyöntekijä.
Seuran joukkueiden toimihenkilöiden tulee omalta osaltaan aina varmistaa niiden tilojen turvallisuus,
joissa järjestävät toimintaa. Joukkueiden nimetyt toimihenkilöt vastaavat joukkueensa turvallisuudesta. Joukkueiden huoltajat vastaavat joukkueen ensiaputarvikkeista ja ensiavun antamisesta. Seura
on velvollinen järjestämään ensiapukoulutuksen säännöllisesti toimijoilleen.

Parkanon Kiekko ry:n yhteystiedot turvallisuusasioissa
Puheenjohtaja: Timo Seilo, 050 0233333, puheenjohtaja@parkanonkiekko.fi
Turvallisuusvastaava: Heikki Myllymäki, 050 371 4395, heikki.myllymaki@kopar.fi
Tiedotusvastaava: Jose Ylisalo, 050 3362217, seuratyontekija@parkanonkiekko.fi
Seuratyötekijä: Jose Ylisalo, 050 3362217, seuratyontekija@parkanonkiekko.fi

3. Yhteystiedot turvallisuusasioissa
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Viranomaisyhteystiedot turvallisuusasioissa
Yleinen hätänumero: 112
Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
Parkanon Terveyskeskus: 03 4433400
Parkanon Apteekki: 03 4482022

4. Turvallisuusjärjestys, kokoontumispaikka ja
Mikäli seuratoiminnan aikana tapahtuu jotain sellaista, että joudutaan turvautumaan turvallisuussuunnitelmaan, toimitaan seuraavassa järjestyksessä:
1. Varmistetaan ensin ihmisten turvallisuus ja terveys.
2. Minimoidaan omaisuusvahingot
- jäähallin urheilutilat, kuuluttamo ja katsomo
- jäähallin tekniset tilat
- pukuhuone- ja varustesäilytystilat yms.
- välitön lähiympäristö, muut rakennukset ja kulkuvälineet
Kokoontumispaikka evakuoitaessa: Jäähallin viereinen pesäpallokenttä.
Valitse oikea toimintamalli:
•
•
•
•

•
•

Kiireellisessä hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112
Yleinen lääkeneuvonta: apteekit
Myrkytyksen hoito tai ehkäisy: Myrkytystietokeskus vastaa puhelimitse ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin.
Myrkyttömien eläinten pistot ja puremat, allergia-asiat, sairauksien hoito-ohjeet ja
yleinen terveysneuvonta: oman asuinpaikan terveysneuvontaa antava puhelinpalvelu, oma terveyskeskus tai muu päivystävä yksikkö.
Akuutti ruokamyrkytys: terveyskeskus tai päivystävä yksikkö.
Yleinen tieto elintarvikkeista: kuntien elintarvikeviranomaiset.

5. Turvallisuussuunnitelman noudattaminen
Tätä turvallisuussuunnitelmaa noudatetaan kaikissa seuran harjoituksissa, kotiotteluissa ja turnauksissa, pelimatkoilla sekä muissa tapahtumissa, joihin osallistutaan Parkanon Kiekko ry:n alaisuudessa. Seuran jäsenet ovat toimintaan liittyessään sitoutuneet noudattamaan näitä turvallisuussuunnitelman ohjeita. Parkanon Kiekko ry noudattaa Suomen lakia ja turvallisuusviranomaisten ohjeita ja säädöksiä kaikissa tilanteissa.
Seuran normaalien sarja- ja harjoitusottelutapahtumien järjestämisestä ei tarvitse tehdä kirjallista ilmoitusta poliisiviranomaisille, koska yleisömäärä ja ottelun luonne eivät edellytä järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi toimenpiteitä, kuten järjestyksenvalvojien asettamista tai liikenteen ohjaamista. Kaikkiin Parkanon Kiekon järjestämiin ottelutapahtumiin on vapaa pääsy.
Parkanon Kiekko ry velvoittaa joukkueidensa toimihenkilöitä valvomaan järjestystä kotiotteluissaan ja
puuttumaan havaittuihin järjestyshäiriöihin ja turvallisuusuhkiin, kuitenkaan henkilökohtaista turvallisuuttaan vaarantamatta. Suositeltavaa on, että otteluissa olisi erikseen paikalla järjestystä valvova
henkilö joukkueen puolesta. Tämän henkilön ei tarvitse olla kortillinen järjestyksenvalvoja, eikä tällaisella henkilöllä ei ole järjestyksenvalvojan toimivaltuuksia.
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Jos kyseessä on suurempi yleisötilaisuus, Parkanon Kiekko ry:n edustajat ovat yhteydessä viranomaisiin, jotka määrittelevät tilaisuuden vaatimat turvallisuusasiat. Suuremmissa tilaisuuksissa järjestysmiehet tulee tunnistaa selvästi yhtenäisistä ulkoasuista ja heidän ensisijainen tehtävänsä on
huolehtia yleisön, pelaajien sekä toimitsijoiden turvallisuudesta.
Seuran joukkueiden toimihenkilöiden tulee osallistuessaan erilaisiin tapahtumiin tutustua kulloisenkin
tapahtumajärjestäjän turvallisuussuunnitelmaan ja noudattaa sitä. Turvallisuussuunnitelma ei kuitenkaan poista joukkueen toimihenkilöiden vastuuta omaan ennakoivaan huolehtimiseen ja asenteeseen turvallisuusasioissa.

6. Onnettomuuksia ennaltaehkäisevät ja turvallisuutta edistävät toimet
Parkanon Kiekko ry pyrkii kiinnittämään huomiota onnettomuuksia ja loukkaantumisia ennaltaehkäisevään toimintaan. Seuran toiminnassa mukana olevien toimihenkilöiden tulisi huomioida aina etukäteen erilaisiin tapahtumiin liittyvät turvallisuusasiat.
Seuran pääasiallinen toimintapaikka on Parkanon jäähalli, sekä välittömän lähiympäristön pihaalueet. Perustoimintaan kuuluvat edellä mainituissa paikoissa harjoitusten ja otteluiden järjestäminen. Lisäksi seura käyttää toiminnassaan viereisten koulujen urheilusaleja ja piha-alueita, sekä Parkanon urheilutalon ja Pahkalanniemen urheilukentän tiloja. Erityishuomion kohteeksi turvallisuusasioissa asettuvat toiminnot vieraspaikkakuntien jäähalleissa, jotka ovat merkittävä osa seuran joukkueiden toimintaympäristöä.

Ennaltaehkäisevät toimet harjoitustilanteissa ja pelimatkoilla
1. Alaikäisten kyseessä ollessa, toimintaa suoritetaan aina valvotusti.
2. Ohjaustilanteessa, jossa on alaikäisiä harrastajia, tulee aina olla paikalla täysi-ikäinen
vastuuohjaajaohjaaja tai -valvoja.
3. Toimintaa harjoitetaan vain sellaisissa tiloissa, joissa se on sallittua ja tilat soveltuvat kulloiseenkin toimintaan.
4. Poistetaan ylimääräiset ja asiaankuulumattomat ihmiset harjoitustiloista, sekä pukukoppija varustesäilytys- tms. tiloista.
5. Pidetään harjoitus- ja pukeutumistilat, sekä varusteiden ja välineiden varastointitilat siisteinä.
6. Ei säilytetä asiaankuulumatonta tavaraa, vaarallisia aineita tai esineitä harjoitus- pukeutumis- tai varastointitiloissa.
7. Varmistetaan harjoitusvälineiden kunto. Rikkinäisiä harjoitusvälineitä ei saa käyttää.
8. Harjoitusvälineiden ja -varusteiden valinta tulee tehdä valittujen tilojen, sekä vallitsevien
olosuhteiden mukaan. Harrastajia informoidaan vaadittavista varusteista etukäteen.
9. Suojavarusteet tulee olla aina ehjiä ja CE-hyväksyttyjä. Rikkinäiset tulee välittömästi uusia. Ilman asianmukaisia suojavarusteita ei voi osallistua harjoituksiin.
10. Näkyvyydestä tulee huolehtia kaikissa olosuhteissa. Käytetään heijastimia ja heijastinliivejä liikuttaessa liikenteessä.
11. Valitaan mahdollisimman turvalliset kulkureitit. Vältetään tien ylityksiä, ja käytetään suojateitä. Liikutaan mahdollisimman yhtenäisessä ryhmässä.
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12. Joukkueenjohtajan tulee varmistua siitä, että yhteiskuljetuksissa ajoneuvon kuljettaja on
ajo-oikeudellinen, ja niin kuljettaja, kuin ajoneuvokin ovat ajokuntoisia.
13. Yhteiskuljetuksissa huolehditaan turvavöiden käytöstä.

7. Turvallisuusuhkatilanteet
Turvallisuusuhkalla tarkoitetaan tässä turvallisuussuunnitelmassa tilanteita, joissa ihmisiä kohtaan
kohdistuu terveyttä tai henkeä uhkaava tilanne, tai omaisuutta kohtaan kohdistuu ilkivaltaa tai anastamisen uhkaa. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. loukkaantuminen, sairaskohtaus, häiriköinti, uhkaus, sähkökatko, tulipalo, sortumisvaara tai kaasu- ja myrkytystilanteet.
Edellä mainituissa tilanteissa on varmistettava aina ensin ihmisten turvallisuus.
Kiireellisessä hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.
Ohjeet hätänumeroon soittavalle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
Kerro, mitä on tapahtunut.
Kerro tarkka osoite ja kunta.
Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan.
Opasta auttajat paikalle.

Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.
HUOMIO!
•
•
•
•
•

Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut - älä sulje puhelinta!
Kuulet nauhoitteen, jossa kehotetaan odottamaan hetki linjalla.
Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina soittamisjärjestyksessä.
Et tarvitse koskaan suuntanumeroa.
Hätäpuhelu on maksuton.

Yleinen toimintaohje turvallisuusuhkatilanteissa on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pysytään rauhallisena.
Tehdään nopea tilannearvio. Mitä on tapahtunut tai tapahtumassa?
Selvitetään, onko loukkaantuneita. Tarkistetaan loukkaantuneiden tilanne.
Hälytetään apua. Yleinen hätänumero 112.
Käynnistetään evakuointi.
Annetaan ohjeet kuuluvalla äänellä tai jos mahdollista kuulutetaan.
Opastetaan pelastushenkilöstö paikalle.

Tapaturmat ja sairauskohtaukset
Tapaturma tai sairauskohtaus voi sattua harjoituksissa, otteluissa tai pelimatkoilla. Tällöin on kyse
yksittäisestä loukkaantumisesta tai sairauskohtauksesta.
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Joukkueen toimihenkilöiden tulee tietää pelaajan perusterveydentilasta ne asiat, joilla on vaikutuksia
pelaajan terveysturvallisuuteen. Perusterveydentila kartoitetaan henkilökohtaisella kyselykaavakkeella. Terveydentilaa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, ja terveydentilatietoja ei tule saattaa
muiden tietoon kuin toiminnan takia tarvittavaa on.
Joukkueella tulee aina olla ensiapulaukku mukana tai saatavilla. Toivottavaa on, että joukkueessa on
aina mukana myös ensiaputaitoinen henkilö.
Jäähallilla ensiapulaukku löytyy jäähallin kahviosta. Ensiapukaappeja on kaksi kappaletta nk. uuden
puolen pukukoppikäytävällä sisääntuloaulassa ja teroituskopin sisäänkäynnin vieressä. Sisääntuloaulassa on myös kauhapaarit ja säädettävä tukikauluri.

Toiminta tapaturma- ja sairaus- sekä myrkytystilanteissa:
1.
2.
3.
4.

Pysytään rauhallisena.
Tehdään nopea tilannearvio. Mitä on tapahtunut?
Selvitetään, onko potilas tajuissaan ja hereillä. Tuntuuko pulssi, hengittääkö?
Aloitetaan elvytys tai hätäensiapu välittömästi.
- turvataan hengitys ja verenkierto / ehkäistään shokki / tyrehdytetään verenvuoto
5. Hälytetään apua vasta seuraavaksi tai pyydetään joku muu soittamaan yleiseen hätänumeroon 112.
6. Pyydetään apua toisilta ja huolehditaan potilaasta, kunnes ambulanssi tai ensivaste
on saapunut paikalle.
7. Opastetaan pelastushenkilöstö paikalle.

Häiriköinti
Häiriköinti voi olla yhden tai useamman ihmisen aiheuttamaa häiritsevää käytöstä ottelu- tai harjoitustapahtumassa, ilman että ihmisten fyysinen turvallisuus olisi uhattuna.
Tilanteessa pyritään rauhoittamaan tilanne vetoamalla yleisesti hyvän käytöksen tapoihin ja näin puhumalla saada häiriköinti loppumaan. Häiriköinnin jatkuessa voidaan henkilöä tai henkilöitä pyytää
poistumaan tapahtumasta. Mikäli tämäkään ei auta, kutsutaan paikalle poliisi tai vartija.
Fyysistä koskemattomuutta täytyy kunnioittaa kaikissa tilanteissa seuran edustajan toimesta. Mikäli
häiriköintitilanne uhkaa muuttua fyysisen väkivallan uhkaksi, on irtauduttava tilanteesta ja hälytettävä
virkavalta apuun, ja huolehdittava, että muut ihmiset ovat tilanteessa turvassa. Seuraa edustavalla
henkilöllä on ääritilanteessa oikeus itsepuolustukseen, mutta vain siten, että pääsee pois päällekarkaustilanteesta.

Tulipalo ja kaasuvuoto
Toiminta tulipalo- ja kaasuvuototilanteissa:
1. Pysytään rauhallisena.
2. Käynnistetään evakuointi. Annetaan ohjeet kuuluvalla äänellä tai jos mahdollista
kuuluttamalla.
3. Poistutaan ulos. Varmistetaan, että ihmisiä ei jää rakennukseen.
4. Voidaan yrittää sammuttaa tulipalo alkusammuttimella tai sammutuspeitteellä. Ei
vaaranneta omaa tai muiden turvallisuutta!
5. Hälytetään pelastuslaitos. Yleinen hätänumero 112.
6. Rajataan mahdollisuuksien mukaan paloalue tai kaasuvuoto ja estetään leviäminen.
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- suljetaan ovet ja ikkunat
- suljetaan ilmastointi
7. Poistutaan tiloista ja varoitetaan lähiympäristöä.
8. Opastetaan pelastushenkilöstö paikalle.

Sähkökatko
Toiminta sähkökatkotilanteessa:
1. Toiminta kaukalossa keskeytetään. Annetaan toimintaohjeet kuuluvalla äänellä pelaajille ja katsojille.
2. Pysytään paikoillaan siihen asti, kunnes hätävalaistus on varmistettu ja tiedetään
jatkotoimista.
- soitetaan palveluntarjoajalle, ei hätäkeskukseen!
3. Ohjataan ihmiset ulos, jos sähkökatkoksen takia toiminta ei voi jatkua kohtuulliseksi
katsotun ajan jälkeen.
4. Varmistetaan, että ihmisiä ei jää rakennukseen.

Muu turvallisuusuhkatilanne
Jos kyseessä on jokin muu seuran tapahtumaan kohdistuva uhkaus esim. pommiuhkaus, on tila välittömästi evakuoitava sekä tehtävä välitön ilmoitus viranomaisille.
1.
2.
3.
4.
5.

Pysytään rauhallisena.
Käynnistetään välittömästi evakuointi jäähallissa sen läheisyydessä.
Annetaan ohjeet kuuluvalla äänellä tai jos mahdollista kuulutetaan.
Hälytetään viranomaiset. Yleinen hätänumero 112.
Ei vaaranneta omalla toiminnalla omaa ja muiden turvallisuutta. Ei leikitä sankaria!

8. Turvallisuusasioista tiedottaminen
Turvallisuusasioissa tiedottamista toteutetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti.
Pieni turvallisuushäiriö
Seuran ja joukkueen sisäinen asia. Jokin mitä on tapahtunut esim. joukkuetoiminnassa, ja josta ei
ole seurannut henkilövahinkoja.
Tiedotetaan:
- vanhemmille
- pelaajille
- seuran turvallisuusvastaavalle
- seuran puheenjohtajalle ja seuratyötekijälle
Vakava turvallisuushäiriö
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Vakavaksi turvallisuushäiriöiksi luokitellaan asiat, joissa on syntynyt henkilövahinkoja, tai on ollut
vaara henkilövahingon syntyyn. Liikennevahinko, jossa on ollut mukana ulkopuolisia tai vakava turvallisuuspuute seuran toimintaympäristössä.
Tiedotetaan:
- vanhemmille
- pelaajille
- seuran turvallisuusvastaavalle
- seuran puheenjohtajalle ja seuratyötekijälle
- informoidaan muuta johtokuntaa
- viranomaisille

Kriisitilanne
Kriisitilanteeksi luokitellaan asia, jossa useamman henkilön turvallisuus on ollut vaarassa tai vakavia
henkilövahinkoja on sattunut.
Tiedotetaan:
- vanhemmille
- pelaajille
- seuran turvallisuusvastaavalle
- seuran puheenjohtajalle, seuratyötekijälle ja johtokunnalle välittömästi
- viranomaisille
- lajijärjestölle
- medialle (seuran tiedotusvastaavan ja puheenjohtajan toimesta)
Medialle tiedottaminen on tarpeellista, jotta vältytään huhupuheiden aiheuttamilta väärinkäsityksiltä.

9. Muu erikoistoimenpiteitä vaativa tilanne tai olosuhde

Ottelutapahtumat ja harjoittelu koronaviruspandemian aikana
Tämä ohjeistus on tarkoitettu vallitsevassa koronavirustilanteessa yleisön ja pelaajien sekä muiden
toimijoiden terveyden turvaamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Ohjeistuksessa käydään läpi asioita, jotka tulee huomioida, jotta työntekijöiden, katsojien, toimitsijoiden ja urheilijoiden terveys- ja
turvallisuusriskit minimoidaan kaudella 2020-2021. Ohjeistus päivitetään epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistusten ja -linjausten päivittyessä.
Seuran korona-/hygieniavastaavana tahona toimii seuran johtokunta, joka huolehtii, että ohjeistuksista tiedotetaan ja että niitä noudatetaan.
• Ottelutapahtumavastaavana toimii kotijoukkueen joukkueenjohtaja
• Joukkueenjohtajat vastaavat joukkueiden toiminnasta
Tärkeät asiat huomioitavaksi
TÄRKEINTÄ ON MUISTAA, ETTÄ HALLILLE TULLAAN VAIN TÄYSIN TERVEENÄ JA ETTÄ JOKAINEN HUOLEHTII TEHOSTETUSTI OMASTA KÄSIHYGIENIASTAAN.
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Lisäksi:
• Valtakunnallisten ja paikallisten viranomaismääräysten noudattaminen on jokaisen seuran ja
joukkueen vastuulla
• Yleisön, hallihenkilökunnan, pelaajien ja seuratoimijoiden riittävä tiedottaminen
• Kättelykielto
• Turvavälit ja kyltitykset halleissa hallin operoinnista vastavan tahon vastuulla
• Huolehditaan yleisten tilojen hygieniasta
• Tilojen rauhoittaminen ylimääräisiltä henkilöiltä
• Suojavälineet: sovitaan ennen sarjakauden alkua, kuka vastaa (seura/joukkue tai
hallioperaattori) ottelutapahtumassa tarvittavien suojavälineiden hankkimisesta. Esim.
käsien saippuapesumahdollisuus ja/tai käsidesiä tarvitaan kaikille tapahtumaan osallistuville
Joukkueet
• Kasvomaskien käyttösuositus THL:n ja alueellisten linjauksien ja ohjeiden mukaisesti
• Mahdollisimman pienet matkustusyksiköt, joukkueen mukana matkustavat vain
välttämättömään kokoonpanoon kuuluvat henkilöt
• Matkustusvälineiden hygienian varmistaminen (puhdistus, käsidesit) ja ottelun aikana
tarvittavien hygieniavälineistön varmistaminen
• Huolehditaan yleisten tilojen hygieniasta (vaikka siivous ei kuuluisikaan joukkueen vastuulle)
ja riittävästä puhdistuksesta ennen ottelun alkua sekä sen jälkeen
• Pukukoppikäytävillä liikkuvat ainoastaan ne henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttävät
• Joukkueet saapuvat pukuhuonetiloihin eri reittejä, mikäli mahdollista, tai vaihtoehtoisesti
porrastaen
• Pukuhuoneeseen on pääsy vain kokoonpanossa olevilla pelaajilla, valmennuksella ja
huollolla. Joukkueet odottavat jäälle pääsyä ja viettävät muun mahdollisen luppoajan
kopissaan
• Jokaisella pelaajalla tulee olla käytössä henkilökohtainen juomapullo ja pyyhe
• Joukkueiden jäsenet eivät kättele toisiaan eikä tuomareita ennen tai jälkeen ottelun.
Nyrkitykset OK, jos niin sovitaan
Erotuomarit ja toimitsijat
• Kasvomaskien käyttösuositus THL:n ja alueellisten linjauksien ja ohjeiden mukaisesti
• Pyritään käyttämään paikallistuomareita matkustuksen välttämiseksi
• Pukuhuoneiden hygienia: Seura/halli vastaa tuomareiden pukuhuoneiden ja toimitsijoiden
tilojen huolellisesta puhdistuksesta ennen ja jälkeen ottelun sekä käsidesin saatavuudesta
• Tuomareiden pukukopissa ei saa olla ylimääräisiä henkilöitä (ainoastaan tuomarit ja
max. yksi toimitsijoiden edustaja)
• Tuomarit eivät kättele joukkueen edustajia ottelun aikana ja käyttävät omia juomapulloja
ja pyyhkeitä
• Toimitsijoiden turvavälien huomioiminen ennen ja jälkeen ottelun sekä erätaukojen aikana
mahdollisuuksien mukaan
• Toimitsijat eivät liiku pukuhuonekäytävillä, ainoastaan toimitsijatiloissa ja toimitsijapaikoilla
• Toimitsija-aitioon varataan käsidesiä toimitsijoita varten, tämä on ensisijaisesti kotijoukkueen
vastuulla
• Jäähyaitoihin varataan kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä pelaajille hikipyyhkeiksi jäähyjen ajaksi.
Kummassakin jäähyaitoissa tulee olla roskakori, johon pelaaja itse laittaa käsipyyhkeen
käytön jälkeen. Kotijoukkue ja halliyhtiö sopivat, kumman vastuulla tämä on
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Ottelutapahtuma, yleisö ja hallihenkilökunta
• Kasvomaskien käyttösuositus THL:n ja alueellisten linjauksien ja ohjeiden mukaisesti
• Kehotus tulla ajoissa paikalle, poistuminen tarvittaessa porrastaen turvavälit huomioiden
•Turvaväleistä huolehtiminen katsomossa ja kioskeilla - järjestelyihin kiinnitettävä
erityishuomiota
• Halliyhtiön henkilökunnan ohjeistus seuran toimesta ottelutapahtumaan liittyen, hallin
operaattori puolestaan vastaa joukkueiden ohjeistuksesta hallin käytäntöjen pohjalta
• Valmis kuulutusteksti kuulutettavaksi ennen ottelua, ennen erätaukoja ja ennen ottelun
päättymistä:
”Arvoisa yleisö. Huomioithan yleisen koronaohjeistuksen myös jäähallilla ollessasi. Meidän
kaikkien yhteinen etu on noudattaa annettuja ohjeita ja huolehtia turvaväleistä ja käsihygieniasta myös jäähallilla ollessamme. Muistattehan myös, että hallille voi tulla vain täysin
terveenä.”

