PRESEASON 18.10.2020
TURVALLISUUSOHJE
Tapahtumassa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen,
Valtioneuvoston, Aluehallintoviraston ja Suomen Olympiakomitean määräyksiä ja ohjeita.
Tapahtuman aikataulu on laadittu koronaturvallisuuden varmistamiseksi niin, etteivät joukkueet kohtaa
toisiaan. Aikataulun ja suunniteltujen kulkureittien tarkka noudattaminen on erityisen tärkeää.
Tapahtumaan saa tulla vain täysin terveenä, ja jokaisen joukkueen tulee omalta osaltaan kantaa
vastuu tapahtuman koronaturvallisuudesta noudattamalla ohjeita tarkasti.
Järjestäjällä tulee olla tiedossa kaikkien tapahtumaan osallistuvien henkilöiden nimet ja yhteystiedot.
Tarkistamme joukkueen ilmoittautuessa tapahtumatoimistossa joukkueen mukana olevien henkilöiden
nimet ja joukkueenjohdon ja valmentajien yhteystiedot.
Tapahtumaan ei oteta yleisöä. Joukkueet saavat olla jäähallilla vain omaan suoritukseensa tarvittavan
ajan ja kukin joukkue liikkuu hallilla yhtenä ryhmänä. Valmentajille ei ole järjestetty erillistä taukotilaa.
Huoltajille ja valokuvaajilla jaetaan erillinen toimintaohje ilmoittautumisen yhteydessä sille ajalle,
minkä joukkue on pukuhuoneessa.
Joukkueilla tulee olla mukana:
● Omat kasvomaskit, joita tulee käyttää jäähallin yleisissä tiloissa liikuttaessa. Katso
luistelijoiden osalta tarkemmat ohjeet eri tilanteisiin alta. Valmennus, joukkueiden
toimihenkilöt ja talkoolaiset käyttävät kasvomaskia koko tapahtuman ajan.
● Omat käsidesit; hyvästä käsihygieniasta tulee huolehtia koko tapahtuman ajan
● Joukkueenjohtajalla (tai vähintään yhdellä joukkueen kanssa liikkuvalla) tulee olla
koronavilkku-sovellus käytössä matkapuhelimessa
● Oma luistinsuojakassi tai vastaava
Joukkueiden toiminta tapahtuman aikana:
● Joukkueiden tulee noudattaa tapahtuman aikataulua ja merkittyjä kulkureittejä
mahdollisimman tarkasti. Kulunvalvojat ovat ohjaamassa joukkueita.
● Jos joukkueet kohtaavat, joukkueiden välillä tulee pitää koko ajan riittävä turvaetäisyys
(>1,5m)
● Joukkueet eivät saa jäädä katsomoon seuraamaan muiden suorituksia.
● Hiukset ja meikit tulee laittaa jäähallin ulkopuolisissa tiloissa (joukkue itse varaa) tai esim.
bussissa.
● Jäähallin WC-tiloissa ei ole sallittua meikata tai laittaa hiuksia. WC-tiloissa vietettävä aika
minimoidaan ja tiloissa noudatetaan hyvää käsihygieniaa.
Joukkueiden aikataulu tapahtumassa:
ILMOITTAUTUMINEN:
● Joukkue ilmoittautuu tapahtumatoimistossa harjoitushallin aulassa aikataulun mukaisesti.
Ilmoittautumisen hoitaa joukkueesta 1-2 henkilöä ja muu joukkue odottaa jäähallin
ulkopuolella. Ilmoittautuessa käytetään kasvomaskeja.
VERRYTTELY:
● Verryttely suositellaan tekemään ulkona, jos sää sallii.
● Verryttely on mahdollista myös Areenan ylätasanteella, jonne on kulku tornin kautta
aikataulutetusti, kasvomaskeja käyttäen. Portaikossa saa kulkea vain yksi joukkue kerrallaan.
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Portaikon ovella on ohjeistus. Ohjetta ja aikataulua noudattamalla joukkue varmistaa ettei
portaikossa ole samaan aikaan muita joukkueita.
Verryttelyalueet on merkitty aikatauluun. Joukkue voi verrytellä ilman kasvomaskeja, jos
riittävä turvaetäisyys muihin joukkueisiin säilyy. Valmentajilla, jojoilla ja huoltajilla tulee olla
maskit.

KÄYNTI PUKUHUONEESEEN:
● Kulku pukuhuonetiloihin ja sieltä pois tapahtuu merkittyjä kulkureittejä pitkin
minuuttiaikataulun mukaisesti kasvomaskeja käyttäen ja kulunvalvojien ohjeita noudattaen.
● Varautukaa lyhyisiin odotuksiin tarvittaessa.
● Joukkueiden huoltajat ja valokuvaajat voivat olla kasvomaskeja käyttäen katsomossa sen
ajan, kun joukkue on pukuhuoneessa. He saavat tapahtumainfosta toimintaohjeen
ilmoittautumisen yhteydessä.
● Joukkue saa olla pukuhuoneessa ilman kasvomaskeja. Valmentajien, jojojen ja huoltajien
tulee käyttää maskia.
SUORITUS JÄÄLLÄ:
● Joukkue on pukuhuoneessa valmiina jäälle menoon aikataulun mukaisesti.
● Koppiemo ilmoittaa joukkueelle, kun se saa siirtyä jään laidalle.
● Luistelijat saavat siirtyä pukuhuoneesta jäälle ja jäältä pukuhuoneeseen ilman kasvomaskeja.
Valmentajien, jojojen ja huoltajien tulee käyttää maskia.
● HUOM! Huudot yms kilpailurutiinit tulee suorittaa pukuhuoneessa! Käytävillä ei saa huutaa.
● Joukkueen huoltaja tai vastaava hoitaa luistinsuojien keräämisen sekä lajittelun vaihtoaitioon
valmiiksi ennen suorituksen päättymistä!
● Kun joukkue on suorituksen jälkeen valmis poistumaan pukuhuoneesta, se saa lähteä vasta
kun koppiemo on antanut kulkuluvan. Pukuhuoneesta poistuttaessa tulee käyttää
kasvomaskeja.
PALAUTE:
● Joukkueen valmentaja(t) käy kuuntelemassa teknisten palautteen harjoitushallin kahvion
väljässä tilassa. Palautteen aikana suositellaan kasvomaskin käyttöä ja pidetään turvaväli
1.5m.
Pukuhuoneet:
● Pukuhuoneita on käytössä 4 kpl. Niiden tasot ja wc pyyhitään, käsienpesupiste tarkastetaan
ja roskis tyhjennetään joukkueiden välillä järjestäjän toimesta.
● Pukuhuoneissa on käsidesiä, mutta joukkueita suositellaan ottamaan omat käsidesit mukaan!
● Pukuhuoneissa saavat oleilla vain sinne kuuluvat henkilöt välttämättömän ajan.
● Joukkueen tulee huolehtia pukuhuone siistiksi poistuessaan sieltä. Erityisesti kasvomaskit
tulee laittaa roskakoriin.
Peruuttaminen ja sairastumiset:
● Sairastapauksissa tai epäiltäessä altistumista koronavirukselle, myös tapahtuman jälkeen,
joukkueen tulee välittömästi ottaa yhteyttä järjestäjän korona-asioista vastaavaan henkilöön:
Outi Loimaranta, puh. 044 3388 196.

Muuta:
● Arvioijille on järjestetty väljät tilat harjoitushallin kahvioon ja kasvomaskit tarjolle.
● Järjestäjä hankkii kasvomaskit talkoolaisille (käyttö pakollista akkreditoinnissa
koppikäytävällä STLL:n ohjeen mukaisesti)
● EA-henkilöillä on käytössä maskit ja tarvittaessa käsineet ja takit
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Koppiemoilla käytössä hanskat, maskit ja siivousvälineet. jokaisella kopilla on oma koppiemo.
Koppien tasot ja wc pyyhitään, roskis tyhjennetään joukkueiden välissä, käsienpesupiste
tarkastetaan.
Jokaisessa kopissa on käsidesiä tarjolla.
Porttivahdit pitävät riittävän etäisyyden kilpailijoihin. Joukkueen huoltaja hoitaa teräsuojat.
Vaihtoaitioon varataan riittävästi roskiksia nenäliinoille yms. Porttivahti huolehtii vaihtoaition
siisteydestä
Vapaaehtoisten taukotila: aikataulutetaan niin että tilassa on kerrallaan rajattu määrä
henkilöitä.

Järjestävä seura pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä tai aikataulua.

