
 

Viikingit jääkiekko ry 9.10.2020 

TOIMINTAOHJEET VIIKINKIEN JÄRJESTÄMISSÄ TAPAHTUMISSA  

Valtakunnallinen koronavirusepidemiatilanne on viimepäivinä huonontunut. Suhtaudumme 

tilanteeseen sen vaatimalla vakavuudella noudattamalla kaikessa toiminnassa edelleen 

korostettua käsihygieniaa ja viranomaisohjeita, sekä suosituksia.  

SAAVUTHAN HALLILLE AINOASTAAN TERVEENÄ 

VIIKINKIEN JÄRJESTÄMISSÄ TAPAHTUMISSA ON VOIMASSA MASKIPAKKO 

Maskipakko koskee THL:n ohjeistuksen mukaan 15 vuotta täyttäneitä. Maskia ei tarvitse käyttää 

pukukopissa, pelaajapenkillä eikä jäällä. 

Toimintaohjeet Vuosaaren jäähallilla 

• Ennen vaihtoaitioihin menoa odotetaan, että edelliset jäänkäyttäjät ovat poistuneet pukuhuonetiloihin.  

• Pukukopit ovat joukkueen käytössä 30min ennen jäätä ja sen jälkeen – älä odota vuoroasi käytävällä. 

• Joukkue huolehtii pukukopin siivoamisesta – kaikkien yhteinen vastuu ja velvollisuus. 

• Vältetään tarpeetonta oleskelua jäähallin sisätiloissa, tämä koskee kaikkia, pelaajat, toimihenkilöt ja 

vanhemmat – jokainen tarpeeton kohtaaminen on riski. 

• Kaikki tarpeeton oleskelu koppikäytävällä on kielletty – käytävällä turvavälin noudattaminen on mahdotonta. 

• Joukkueet porrastavat käytävillä liikkumista, vältetään tarpeettomia kohtaamisia, liikutaan ryhmässä - 

”menkää te ensin me tulemme omalla vuorollamme” 

• Hallin aulatila ei ole kokoontumista tai varusteiden säilytystä varten – odota ja säilytä varusteesi autossa.  

• Suihkutilat ovat joukkueiden käytössä. Lastenvaiheen joukkueille suositellaan peseytymisetä kotona. 

• Pelin päätyttyä kokoonnutaan omille siniviivoille kiittämään vastustajaa ottelusta, ”kättely” tapahtuu mailoja 

nostamalla tai taputtamalla jäähän, ei varsinaista kättelyä. 

Yleisohjeet 

Ottelutapahtumien rajoitukset koskevat tällä hetkellä vain yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia. Alle 500 henkilön 

yleisötapahtumissa kaikki ottelutapahtumaan osallistujat noudattavat yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita: Paikalle 

tullaan vain täysin terveinä, huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja yskitään/aivastetaan oikein. 

• Yleisön tulee noudattaa 1-2 metrin turvavälejä muihin kuin omaan seurueeseen/lähipiiriin katsomossa ja 

muissa hallin tiloissa.  

• Katsomon kapasiteetista saa olla käytössä 50%, katsomokapasiteetti 170 henkilöä. 

• Hallille saavuttaessa ja poistuttaessa kädet pestään saippualla, tai käytetään käsihuuhdetta. 

• Vältetään koskettelemasta nenää suuta tai kasvoja ja muita julkisten paikkojen pintoja. 

• Viikingit Cafe on toistaiseksi suljettu johtuen vallitsevasta tilanteesta.  

• Vuosaaren jäähallissa on yleisö wc:eitä rajallisesti: Inva wc ylä-aulassa ja yleisö wc:t katsomokäytävän 

päädyssä kaukalon 2 puolella.   

On tärkeää, että jokainen pelaaja, valmentaja, huoltaja ja taustahenkilö sitoutuu jääkiekkoharrastuksessa ja muussa 

arjessaan viruksen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin – näin voimme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että 

kiekkokausi 2020–21 jatkuu mahdollisimman normaalisti. 

MIKÄLI OHJEISTUKSIA JA MÄÄRÄYKSIÄ EI NOUDATETA JÄRJESTETÄÄN TAPAHTUMAT ILMAN 

KATSOJIA. PYYDÄMME VÄLTTÄMÄÄN KAIKKEA TARPEETONTA SAAPUMISTA HALLILLE.  

 


