
                  päivitetty 3.12.2020 
 

 
JÄÄPALLON OTTELUTAPAHTUMIEN TOTEUTTAMINEN VIRUSEPIDEMIAN AIKANA  
 

Tämä ohjeistus on laadittu Bandyliigan ottelumanuaalin täydentäväksi liitteeksi korona-ajalla sekä 

ohjeeksi kaikkeen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan. Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi. 

 

Lähtökohtaisesti tätä ohjeistusta tulee noudattaa kaikessa jääpallotoiminnassa mukaan lukien 

seurojen omat ei-viralliset ottelutapahtumat. Mikäli paikalliset viranomaiset tekevät tilanteen 

heiketessä näitä ohjeistuksia tiukempia päätöksiä tai suosituksia, on kaikkien jääpallotoimijoiden 

noudatettava niitä ko. alueella.  

 

Eri aluehallintovirastojen alueilla on voimassa erilaisia kokoontumisrajoituksia. Rajoituspäätökset 

löytyvät aluehallintoviraston sivuilta. Tämän ohjeistuksen mukana toimitetaan erillisenä liitteenä 

Bandyliigaseurojen alueelliset voimassaolevat rajoitukset 3.12.2020.  

 

Todettuaan poikkeavan havainnon terveystilanteessaan on henkilön noudatettava THL:n ohjeita. 

 

Ohjeistusta päivitetään Valtioneuvoston yleisten ohjeiden päivittyessä sekä terveysviranomaisten 

tekemien ohjeistusten ja linjausten mukaan, koronatilanteen muuttuessa. 

Lisätietoa Valtioneuvoston, THL:n,  AVI:n, Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean 

sivulta. 

 
1. YLEISTÄ JOUKKUETOIMINNASSA 

 

• Viranomaisohjeissa mainittuihin riskiryhmiin kuuluvan suositellaan noudattavan erityistä 
varovaisuutta ottelutapahtumiin osallistuessaan sekä huomioimaan paikallinen tautitilanne  

• Kaikissa harjoitus- ja ottelutapahtumissa kirjataan ylös kaikki tapahtumaan osallistuneet 
henkilöt (pelaajat, valmentajat, muut joukkuetaustat, ottelun toimihenkilöt jne.) 
muistiinpanoja säilytetään tapahtumakohtaisesti vähintään 14 vuorokautta  

• Varmistetaan aina ennen tapahtumia, että joukkuevarusteissa on kertakäyttökäsineitä, 
kasvomaskeja ja käsipyyhkeitä sekä riittävästi ainetta käsien desinfiointiin 

• Pelaajille ja erotuomareille suositellaan henkilökohtaisen käsidesin ja kasvomaskin mukana 
kuljettamista  

• Kaikkia joukkueen harjoitusvarusteita (esim. pallot, tötsät) ja asuja (esim. liivit) käsittelee 
mahdollisuuksien mukaan vain yksi henkilö, liivit pestään aina käytön jälkeen 

• Jokaisella pelaajalla ja erotuomarilla oma henkilökohtainen juomapullo, pullo pestään aina 
ottelun jälkeen. Muiden joukkueiden tai erotuomarin pulloista juominen ehdottomasti 

kielletty 

• Jokainen pelaaja ja erotuomari vastaa omista peli- ja erotuomariasuistaan. Peliasut 
pestään ottelun jälkeen  

• Huolehditaan yleisten tilojen hygieniasta, vaikka siivous ei kuuluisikaan joukkueen jäsenten 
vastuulle 

 
Erotuomari 

Terveysviranomaisten määrittelemiin riskiryhmiin kuuluvat erotuomarit eivät Valtioneuvoston 
suositusten mukaisesti osallistu erotuomaritoimintaan 
 

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://www.avi.fi/
file:///C:/Users/KristinaKoskela/Desktop/V
https://www.olympiakomitea.fi/


 
2. ENNEN OTTELUA  

 

• Koronaviruksen oireiden tiedostaminen ja tunnistaminen. Oman terveydentilan seuranta: 
harjoituksiin tai otteluihin ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita 

• Yleisten suositusten noudattaminen (käsihygienia, turvavälit, yskiminen, kontaktien 
välttäminen jne.)  

• Oireiden tunnistaminen, suositukset ym. tulee käydä läpi kaikkien joukkueen jäsenien 
kanssa (pelaajat, toimihenkilöt)  

• Jääpallo-ottelut ovat kokoontumislain mukaan yleisötilaisuus, jonka järjestyksestä ja 
turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä 

• Erotuomareiden, pelaajien ja toimihenkilöiden koskemattomuus sekä yleisön ja muun 
tapahtumahenkilöstön turvallisuus ja viihtyvyys on taattava koko tapahtuman ajan 

 
Erotuomari 

Mikäli erotuomarilla on poikkeavia havaintoja omasta terveydentilastaan, tulee hänen ilmoittaa siitä 
välittömästi liigan erotuomariasettelijalle ja/tai alueen erotuomariasettelijalle. Alueen otteluissa 
Erotuomari on vastuullinen hankkimaan itselleen sijaisen.  
 

 

3. MATKUSTAMINEN OTTELUUN  

Joukkue 

Matkustettaessa pyritään kaikissa tilanteissa turvaamaan 1–2 metrin turvavälien toteutuminen. 
Joukkoliikenteen käyttöä tulee välttää ja jos sitä, joudutaan käyttämään, suositaan kasvomaskin 
käyttöä. 

 
Matkustettaessa vierasotteluun bussilla: 

• Bussissa vain ottelun kannalta välttämättömät matkustajat (pelaajat + tarvittavat 
joukkuetaustat)  

• Bussiin noustessa noudatetaan 1–2 metrin turvavälejä  

• Bussissa suositetaan kasvomaskin käyttöä (15v ja vanhemmat)  

• Käsihygienia (pesu tai desinfiointi) 

• Bussiin noustessa vain yksi henkilö per penkki - vain joka toinen penkkirivi käytössä  

• Matkan aikana vältetään bussissa liikkumista  

• Turvavälit huomioidaan pysähdyttäessä esim. ruokailemaan 

• Samat istumapaikat sekä meno- että paluumatkalla - istumakartan laatiminen ja säilytys 
14 vrk (liitteenä malli) 

• Sovitaan joukkueen tarkat käytännöt ruokailuiden ja majoitusten osalta 
 
Matkustaessa otteluun henkilöautolla: 

• Autoissa on riittävästi tilaa ja matkakumppanit pysyvät samoina 

• Hotellimajoituksissa suositellaan majoittumista kahden hengen huoneisiin 

• Suositetaan kasvomaskin käyttöä  
 

Erotuomari 

• Matkustaminen ottelupaikalle mahdollisuuksien mukaan omin kulkuvälinein, välttäen 
julkista joukkoliikennettä. Kimppakyydit edelleen mahdollisia, kasvomaskin käyttöä 
suositellaan. 

• Matkustaessa ja pysähdyttäessä huoltoasemalla/ ruokapaikalla huolehdittava 
käsihygieniasta 

• Lentäessä noudatetaan terveysviranomaisten lentomatkoja koskevia ohjeita 

• Hotellimajoituksien yhteydessä suositellaan noudatettavaksi käytäntöä 2 
henkilöä/huone. 



 
  
4. SAAPUMINEN OTTELUPAIKALLE & POISTUMINEN OTTELUPAIKALTA, RUOKAILUT JA 

YÖPYMINEN 

• Kotijoukkueen suunnittelema ja ohjeistama reititys ja aikataulutus erityisesti kentillä, joissa 
pelataan paljon otteluita. Vältetään turhan aikaista ottelupaikalle saapumista  

• Joukkue valvoo sisäisesti, että kaikki noudattavat ohjeistuksia ja opastuksia  

• Ottelupaikalta poistutaan mahdollisimman pikaisesti ottelun jälkeen  
 
Ruokailut ottelupaikalla 

• Ruokailua huoltoasemilla ja ravintoloissa tulee välttää. Mahdollisuuksien mukaan 
järjestetään ruokailu seurojen yhteistyössä ottelupaikalle, hygieniaohjeistukset ja turvavälit 
huomioiden 

 
Yöpyminen vieraspelimatkalla 

• Jos mahdollista, vältetään yöpymistä leviämisalueen paikkakunnilla. Esimerkiksi kahden 
vierasottelun viikonloppuna yövytään matkan varrella alueella, joka ei kuulu 
leviämisvaiheeseen 

 

Erotuomari 
Mahdollinen tarkkailijan palaute annetaan jälkeenpäin etäyhteyksin 
 

 

5. PUKUHUONEKÄYTÄNNÖT  

Pukuhuonetilojen käyttöä vältetään, jos tiloja käytetään, niin sisällä viivytään mahdollisimman lyhyt 

aika.  
 

• Pukuhuoneeseen pääsy vain joukkueeseen kuuluvilla, tarvittaessa pukeutuminen ja 
peseytyminen porrastetaan pienryhmiin, jotta turvavälit säilyvät  

• Pukuhuoneet jätetään siistiin kuntoon ja kaikki roskat laitetaan roskikseen  

• Ellei riittävien turvavälien toteutuminen pukuhuonetiloissa ole mahdollista, suositellaan 
kasvomaskien käyttämistä  

• Kotijoukkue pukee pelivarusteet otteluun lähdettäessä sekä peseytyy ottelun jälkeen 

kotioloissa, aina kun se on mahdollista 

• Käsienpesu tai desinfiointi aina pukuhuoneeseen tultaessa  

• Sisällä pidettävissä ottelupalavereissa huomioidaan turvavälit ja ellei se ole mahdollista , 

pidetään palaveri ulkotiloissa  

Erotuomari 
Pukuhuonetilojen käyttöä vältetään, jos tiloja käytetään: 

• Pukuhuoneiseen pääsy vain erotuomaristolla, suositellaan kasvomaskien käyttöä 

• Pukuhuone-, peseytymis- ja wc-tilat tuomaristolle on siivottava aina ennen 
ottelutapahtumaa ja tilan on oltava riittävän iso, jotta turvavälit voidaan huomioida 

• Tiloissa oltava saippuaa sekä riittävästi käsipyyhkeitä tai ns. rullalla toimiva pyyhe, 
jolloin jokaisella on oma puhdas pyyhkeen osa 

• Käsien pesu tai desinfiointi aina pukuhuoneeseen tultaessa 

• Varusteiden pukeminen, peseytyminen ja vaatteiden vaihto ottelun jälkeen kotona 
mahdollisuuksien mukaan 

 

 

  



6.TURVAVÄLIT JA HYGIENIA OTTELUPAIKALLA  

• Kotijoukkueen suunnitelma alueista ja niillä liikkumisesta + opastukset, toimitettava 

vastustajalle sekä tuomaristolle hyvissä ajoin ennen ottelua 

• Kentälle erotuomariston johdolla, turvavälit huomioiden. Vältetään ristiin kulkemista 

• Ei esittelyjä rivissä, ei kättelyitä ennen tai jälkeen ottelun 

• Vaihtoaluetta voidaan laajentaa lisäpenkeillä tai -tuoleilla, jotta turvavälit voidaan turvata 

• Joukkueiden lämmittely omassa päädyssä 

• Teikkaus suoritetaan huomioiden turvavälit. Teikkaukseen osallistuu vain erotuomari ja 
joukkueiden kapteenit 
 

 

7. TOIMINTA KENTÄLLÄ  

• Kentällä vain pelaajat, tuomaristo, ottelusihteeri/sihteerit ja välttämättömät joukkuetaustat  

• Ei pelaajaesittelyjä rivissä, ei kättelyitä ennen tai jälkeen ottelun  

• Tarvittavien toimihenkilöiden (tulospalvelu, kuulutus, pallotytöt/-pojat yms.) sijoittaminen 

turvaetäisyydet huomioiden 

• Maalin juhlinta sallittua lähikontakteja välttäen  

• Ei joukkokokoontumisia esim. loukkaantumis- tai riketilanteissa 

• Sylkemistä tulee välttää 

• Jos mahdollista, pyri välttämään kasvojesi koskettelua käsilläsi, pyyhi hiki hihaan  

• Ottelun päätyttyä molemmat joukkueet poistuvat mahdollisimman ripeästi pois 

kenttäalueelta 1–2 metrin turvavälit säilyttäen.  

• Ottelutapahtuman järjestelyihin osallistuvien toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten suositaan 

käyttävän kasvomaskia ottelutapahtuman ajan. 

 

Näiden ohjeiden rikkomiseen puututaan ensisijaisesti suullisesti  

 

 

8. TODETTU KORONATAPAUS JOUKKUEESSA  

Toiminta vastuullisesti terveydenhuoltoviranomaisten ohjeita noudattaen.  

• Joukkueeseen tai erotuomariin suunnatusta terveysviranomaisen toimenpiteestä on 

ilmoitettava aina kilpailunjärjestäjälle.  

• Jääpalloliiton yhteyshenkilö koronatapauksista tai -altistumisista ilmoittamisessa on 

toiminnanjohtaja Tobias Karlsson (tobias.karlsson@finbandy.fi).  

 

 

9. OTTELUTAPAHTUMA JA KATSOJAT  

Mikäli ottelutapahtumassa on yleisöä: 

• Alueellisia rajoituksia katsojamäärän osalta tulee noudattaa 

• Lipunmyynnissä vältetään jonottamista, noudatetaan turvavälejä ja suositaan pääsylippujen 

ennakkomyyntiä, kortti-/mobiilimaksamista tai tasaraha. 

• Kunkin katsomo-osan järjestelyt vastaavat viranomaisten ohjeita ja rajoituksia, tarvittaessa 

katsomo-osat jaetaan lohkoihin  

• Katsojille oma sisääntulo (mahdollisesti useampi), omat WC-tilat  

• Katsomossa seisotaan turvavälejä noudattaen, jätetään riittävä turvaväli eteen, taakse ja 

sivulle. Turvavälien noudattaminen ei ole välttämätöntä samaan perheeseen/ruokakuntaan 

kuuluvien välillä  

mailto:tobias.karlsson@finbandy.fi


• Jokaisessa myyntipisteessä on käsidesiä käytettävissä, suositaan valmiiksi pakattuja 

tuotteita ja kortti-/mobiilimaksamista tai tasaraha. 

• Vältetään asiakkaan tarvetta koskea esim. ottimiin, astioihin/aterimiin, myyntihenkilöstön 

suositetaan käyttävän kasvomaskia  

• WC-tilojen riittävyys ja puhtaus varmistettava aina ennen kutakin tapahtumaa. Kaikissa wc-

tiloissa on oltava käsien pesu- ja/tai desinfiointimahdollisuus sekä kertakäyttöisiä 

paperipyyhkeitä 

 

 

 

 

 

Liitteenä linja-auton istumakartta: 

 

 


