
 

Terveysturvallisuussuunnitelma Hopealuistinfinaali ja Nuorten SM-kisat  

5.-6.2.2022 Lippumäen tekojäärata 

Seuraamme ja noudatamme viranomaisten viimeisimpiä koronaohjeita ja – määräyksiä. 

Pyrimme järjestämään kilpailun turvalliseksi luistelijoille, valmentajille ja toimitsijoille. 

Kisat järjestetään ilman yleisöä ja tätä asiaa valvotaan. 

Jotta kisat voidaan toteuttaa mahdollisimman terveysturvallisesti: 
- Tule kisoihin vain täysin terveenä. Jos sinulla on lieviäkin flunssan oireita tai esimerkiksi 
vatsavaivoja, niin paikalle ei saa tulla. Tämän takia kilpailumaksut veloitetaan vain 
osallistuneilta. 

- Kaikilla 12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla on sisätiloissa maskipakko (ensisijaisesti 
kirurginen maski tai FFP2-maski, mikäli mahdollista). Myös nuoremmille maskin käyttöä 
suositellaan. Mikäli tämä vaatimus tuntuu sinusta liian suurelta pyynnöltä, et voi osallistua 
kilpailuihin. 

- Lämmittely suoritetaan ainoastaan ulkona 

- Sisätilat ovat vain urheilijoille ja valmentajille. Pienimpien luistelijoiden huoltajat voivat 
käydä sitomassa luistimia. Pyrimme koordinoimaan tätä aikataulusuunnittelulla siten, että 
sisätiloissa on mahdollisimman vähän henkilöitä kerrallaan ja 2 metrin turvaväli säilyy. 
Suurin määrä kilpailijoita pukutiloissa on kisapäivien alkupuolella, jolloin nuorempien 
ikäluokkien kilpailumatkat luistellaan peräkkäin. 

- Myös ulkona on tärkeä pitää etäisyyttä toisiinsa. Näistä asioista muistutetaan mm. 
kuuluttamalla. 

- Kisojen ohjelma pyritään tekemään riittävän väljäksi ja porrastamaan siten, että ruuhkia ei 
syntyisi. 

- Olemme järjestäneet useampia pukeutumistiloja. Osassa on käsienpesumahdollisuus, 
kaikissa on käsihuuhdetta. 

- Toimisijat käyttävät eri wc-tiloja kuin kilpailijat 

- Kilpailujen palkinnot jaetaan siten, että palkittavat hakevat itse vuorotellen palkinnon 
kuulutuksen mukaisesti pöydältä 

Seuraavalla sivulla viitteellinen kartta alueesta ja pukeutumistiloista ja muuta ohjeistusta. 
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Alla ohjeistus pukeutumistilojen käytöstä. Mikäli jossain tilassa on selvästi väljempää, niin 

sitä tilaa voi toki käyttää.  

Huomioi, että WC-tilat ovat vain Tuplajäähallin koppien yhteydessä. 2 kpl wc-tiloja on 

heti pukukoppien vieressä ja 2 kpl on kulman takana jäähallin puolella. Doping-testaushuone 

sijaitsee myös edellä mainitulla käytävällä ja sinne on kulku sisältä pukutiloista. Mahdollisia 

polkypyöriä/traineita mahtuu muutamia tälle kulkukäytävälle pukukoppien läheisyyteen. 

Naiset ja tytöt: Tuplajäähallin naisten pukuhuone 

Miehet ja pojat pois luettuna E-pojat: Tuplajäähallin miesten pukuhuone  

E-pojat: Junnula ja Eevilä (ei wc-mahdollisuutta, wc Tuplajäähallilla) 

Myös muut voivat pukea varusteita myös Junnulassa ja Eevilässä, jos siellä on tilaa 

esim. niin että tulee muuten varusteet vaihtaneena kengät jalassa Tuplajäähallin kopista ja 

vaihtaa vain luistimet jalkaan näissä pienemmissä kopeissa.  

Toimitsijat: WC Ylipainehallin käytävä. Täällä voi käydä myös ulkona lämmittelemässä 

olevat urheilijat. 

Perjantaina on klo 19-20 mahdollisuus harjoitteluun tekojääradalla. Pukuhuoneiden ovi 

lukitaan heti vuoron päättymisen jälkeen. 


