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TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 1.3.2021 alkaen 

2007-syntyneiden ja sitä vanhempien osalta harjoitus- ja muu toiminta jäähalleissa menee 
tauolle 1.3.2021 lähtien. 

 

Uusien viranomaismääräysten myötä hieman tarkennuksia olemassa oleviin ohjeistuksiin liittyen 2008-
syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoimintaan.  
 
Niiden joukkueiden, jotka jatkavat harjoittelua jäähallilla toiminnan järjestämisen ohjeistukset pysyvät 
samoina kuin 31.1.21 on annettu 
https://www.viikingit.fi/?x118281=25784043 
muutamia tarkennuksia lukuun ottamatta.  

• Ryhmäkoot pysyvät samoina.  

• Ryhmät pysyvät samoina.  

• Toimintaan kaukalossa ei tule muutoksia pelaajien osalta.  

• Valmentajien tulee huolehtia siitä, että heillä pysyy vähintään 2 metrin turvaetäisyys pelaajiin koko 
harjoitustapahtuman ajan.  

• Valmentajille ERITTÄIN VAHVA suositus maskin käyttöön MYÖS HARJOITUKSEN AIKANA.  

• Lisäksi tulee huolehtia siitä, että lähikontaktin aikamääre 15 minuuttia alle 2 metrin etäisyydellä 
toisista ei toteudu myöskään kaukalon ulkopuolella ollessa.   

Rajoitukset ovat voimassa. 31.3.21 asti 

2007 syntyneiden ja vanhempien harjoitustapahtumien järjestäminen 

• Kaikki harjoitustapahtumat järjestetään ulkona. Pukukoppeja tai muita sisätiloja ei käytetä. 

• Tapahtumat järjestetään pienryhmissä, niin että tapahtumaan osallistuu korkeintaan 10 henkilöä. 

- Ryhmän koko on pystyttävä tosiallisesti todentamaan esim. porrastettu saapumis- ja 

poistumisaika, eri tapaamispaikat tai harjoituspaikka ja harjoitusryhmät eivät saa vaihtua.  

• 12-vuotiaiden ja vanhempien tulee käyttää kasvomaskia aina paitsi urheilusuorituksen aikana. 

Noudatetaan THL:n ohjeita tapahtumien järjestämisestä 

• Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä 

samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla jos on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita. 

• Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä 

kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden 

tai seurueiden väliin jää vähintään 2 m. 

• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.  

• Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja 

ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on 

korostettava. Myös voimakas äänenkäyttö esimerkiksi kannustettaessa lisää pisaratartunnan riskiä. 

• Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla 

helposti saatavilla. 

 

Oheisessa linkissä Aluehallintoviraston tiedote 26.2.2021. 
Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi) 
 

https://www.viikingit.fi/?x118281=25784043
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69902187
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Vastuu harjoittelusta myös poikkeusolosuhteissa on meidän yhteinen asia. 

Seuran henkilökunta  

• Määrittää ohjeet toiminnan järjestämiseksi. 

• Tarjoaa erilaisia työkaluja ja malleja. 

• Luo linjan harjoittelun sisällölle. 

• Innostaa pelaajia esim. haastevideoilla yms. 

Joukkue 

Valmentaja 

• Luo harjoitusohjelman pelaajilleen. 

• Auttaa ja innostaa pelaajia harjoitusohjelman toteutumisessa. 

• Seuraa ohjelman toteutumista. 

Joukkueenjohtaja 

• Luo harjoitustapahtumat myclubiin. 

• Vastaa tiedottamisesta. 

Pelaaja 

• Harjoittelu annetun ohjeistuksen mukaisesti. 

• Raportointi harjoittelusta ohjeen mukaisesti. 

• Urheilullisen elämäntavan noudattaminen. 

Perheet 

• Pelaajan tukeminen ja innostaminen. 

• Harjoittelun mahdollistaminen. 

• Urheilullisen elämäntavan mahdollistaminen. 

 


