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Suomen Jääpalloliitto ry 

 

Koronavirustilanteen vaikutukset Suomen Jääpalloliiton sarjatoimintaan 

Koronavirustilanteen nopea huononeminen Suomessa on herättänyt ymmärrettävästi paljon huolta 

ja kysymyksiä liiton jäsenseuroissa. Tässä tiedotteessa on tiivistettynä Jääpalloliiton ohjeistukset 

viikolla 48 annettujen suositusten pohjalta.  

OKM, THL ja AVI ovat esittäneet harrastustoiminnan rajoituksia leviämisvaiheen alueille.  

Leviämisvaiheen alueisiin kuuluvat tällä hetkellä Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit 

(THL).  Päivittyvän alueiden tilanteen sairaanhoitopiireittäin voi tarkistaa THL:n sivujen kautta.  

Jääpallotoiminnan osalta näihin leviämisvaiheen kuntiin kuuluvat Helsinki ja Porvoo. 

Uudenmaan rajoituksista lisää myöhemmin tässä tiedotteessa.  

Kiihtymisvaiheen alueilla suositellaan aikuisten harrastustoiminnan keskeyttämistä ja 

lähikontaktien välttämistä kaikessa harrastustoiminnassa.  Junioritoimintaa sekä Bandyliigan ja 

naisten liigan harjoituksia ja otteluita voidaan tämänhetkisen tiedon perusteella jatkaa. 

Jääpallotoiminnan osalta kiihtymisvaiheen kuntiin kuuluvat Oulu ja Kemi.  

Perustason alueilla harrastuksissa ja yli 50 henkilön yleisötilaisuuksissa tulee huomioida tarkasti 

hygieniasuositukset ja turvavälit. Harrastus- ja kilpailutoiminnalle ei ole asetettu rajoituksia. 

Juniorijoukkueiden sekä Bandyliigan ja naisten liigan harjoituksia ja otteluja voidaan tämänhetkisen 

tiedon perusteella jatkaa. 

Jääpallotoiminnan osalta perustason kuntiin kuuluvat Jyväskylä, Lappeenranta, Mikkeli, 

Pori, Imatra ja Varkaus.  

 

Rajoitukset Uudellamaalla 
 

Kaikki Uudenmaan rajoitukset ovat voimassa 30.11.-20.12.2020.  

Kilpailutoiminta: Bandyliiga ja naisten liigan harjoittelu ja ottelut Uudellamaalla 

- Pääsarjajoukkueiden harjoittelu ja kilpailutoiminta jatkuu heille määrätyillä vuoroilla 

- Yleisötilaisuuksia ei tule järjestää ja Bandyliigassa Akilleksen, Botnian ja HIFK:n ottelut 

pyritään kääntämään pelattavaksi vierasjoukkueen kentällä 

- Naisten SM-sarjan otteluille Helsingissä 5.-6.12. etsitään uudet pelipäivät 30.11. alkavalla 

viikolla 

Junioritoiminta: P21-, P17-, P15- ja P13- ja P11-sarjojen harjoittelu ja ottelut Uudellamaalla 

- Kaikki Helsingin ja Porvoon juniorijoukkueet saavat jatkaa harjoittelua heille määrätyillä 

vuoroilla 

- Uudellamaalla ei pelata juniorisarjojen otteluita 30.11.-20.12.2020. Mahdollisuuksien 

mukaan Helsinkiin ja Porvooseen asetelluille juniorisarjojen otteluille tällä aikavälillä 

pyritään löytämään uudet ottelupäivät 

 

https://thl.fi/fi/-/uusia-koronavirustartuntoja-huolestuttavasti-kaikkien-sairaanhoitopiirien-alueilla-eniten-paakaupunkiseudulla
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset


Piirisarjojen ja harrastesarjojen harjoitukset ja ottelut Uudellamaalla perutaan rajoitusten ajaksi 

30.11.-20.12.2020. 

Jääpalloliiton päätöksellä viikonlopun 28.-29.11. otteluohjelmaan aseteltu P11-turnaus Porvoossa 

voidaan pelata. Joukkueet saavat omalla päätöksellään jättäytyä pois turnauksesta ilman 

sanktiota. Peruutuksesta tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti turnausjärjestäjälle. 

P17-sarjan ottelulle 28.11. Helsinki YJ – WP 35 etsitään uusi pelipäivä. 

 

Lopuksi 

Suomen Jääpalloliitto toteuttaa päätökset turvallisuuteen ja terveyteen liittyviin suosituksiin 

perustuen. Yleisiä koronaohjeita turvavälien ja hygienian osalta on erittäin tärkeää noudattaa 

kaikessa toiminnassa alueesta riippumatta.  

Uusien otteluajankohtien etsiminen ja sarjaohjelmien muutoksien toteuttaminen aloitetaan 

pikimmiten. Ensisijaisesti tärkeintä on tiedottaa kaikkia jäsenseuroja muutoksista ja 

rajoituksista.  

Liitto seuraa tilannetta aktiivisesti sekä muokkaa ja päivittää tätä ohjeistusta, mikäli rajoitukset 

sairaanhoitopiireissä muuttuvat.  

Tilanteeseen on suhtauduttava vakavasti ja se on poikkeuksellinen meille kaikille. Toimitaan 

hyvässä yhteishengessä tässä epävarmassa ajassa. 

 

Yhteistyöterveisin 

Miitta Riekki ja Tobias Karlsson 

Suomen Jääpalloliitto 

 

 

 

Lisätietoa koronarajoituksista ja niiden vaikutuksista:  

THL. Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote  

Pääkaupunkiseudun uudet rajoitukset ja suositukset 

 

 

 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset
https://www.avi.fi/web/avi/-/kaikki-yli-10-hengen-yleisotilaisuudet-ja-yleiset-kokoukset-kielletaan-helsingin-ja-uudenmaan-seka-paijat-hameen-sairaanhoitopiirien-alueilla-maananta
https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Ajankohtaista/Koronavirus/Paakaupunkiseudun_uudet_rajoitukset_ja_s(188941)

