
Koronaohjeistus TaiKa:n kutsukilpailut 24.10.2020

Tämä ohjeistus perustuu Suomen Taitoluisteluliiton sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen ja Aluehallintoviraston antamaan ohjeistukseen kilpailemisesta COVID-19 
aikana. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja päivitämme ohjeistusta sen mukaan. 
Tapahtuma on mahdollista järjestää ilman yleisöä, tai peruuttaa kokonaan lyhyelläkin
varoitusajalla koronatilanteen niin vaatiessa. Tapahtuman peruutuessa järjestävä 
seura palauttaa ilmoittautumismaksut, mutta ei korvaa osallistujille mahdollisia 
matka- ja majoituskuluja.

Kilpailupaikalle saa tulla vain täysin terveenä, myös kannustusjoukot. Mikäli 
osallistujalla on pieniäkään koronavirukseen viittaavia oireita, perukaa 
ilmoittautuminen pienellä kynnyksellä. Järjestävä seura ei peri ilmoittautumismaksua
tai palauttaa sen ilman lääkärin todistusta edellä mainitussa tilanteessa myös 
arvonnan jälkeen. Mikäli joku sairastuu kilpailun aikana, ilmoittakaa siitä heti 
kilpailun koronavastaavalle. Mikäli joku kilpailuun matkaavasta seurueesta tuntee 
olonsa sairaaksi, tulee olla yhteydessä lääkäriin mietittäessä sitä voiko terve kisoihin 
tulija osallistua tapahtumaan (esim päivystysnumero 116  117).

Koko tapahtuman aikana tulee toisten osallistujien ja muiden seurueiden välillä pitää
1-2 metrin turvaetäisyys, myös saavuttaessa ja poistuttaessa tilaisuudesta. 
Tapahtuman järjestäjä varaa runsaasti käsidesiä, jota ohjeistamme käyttämään. 
Noudatetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

Maskin käyttö on pakollista kaikille koko tapahtuman ajan , pois lukien luistelijoilla 
jäällä tapahtuvan lämmittelyn ja oman suoritusvuoron aikana. Lisäksi jos jään 
ulkopuolella tapahtuvan lämmittelyn suorittaa sään salliessa ulkona turvaetäisyyksiä 
noudattaen, maskia ei tarvitse pitää sen aikana. Sisällä lämmittelyssä maskia tulee 
pitää. Maskin käyttö myös pukukoppikäytävällä sekä pukuhuonetiloissa on pakollista.
Mikäli maskin käytön esteenä ovat terveydelliset syyt, saa luistelija/valmentaja 
lääkärintodistusta vastaan pääsyn pukukoppitiloihin myös maskittomana. Luistelijan/
valmentajan on huolehdittava siitä, että heillä on itsellään mukana riittävä määrä 
maskeja tapahtuman ajaksi. 

Yleisön ja kannustusjoukkojen yli 15-vuotiaiden tulee käyttää maskia turvaetäisyyksiä
unohtamatta. Yleisö saa liikkua vain yleisölle osoitetulla alueella, ja ylimääräistä 
liikkumista pyritään minimoimaan. Vältetään jonojen syntymistä esimerkiksi kahvion 
eteen. Kahviosta syötävät ja juotavat haettuanne siirryttehän takaisin katsomoon (tai
ulos) turvaetäisyyksiä unohtamatta nauttimaan syötävästä turvallisesti. Muistakaa 
hyvä käsihygieniä käsien pesun ja käsidesin käytön avulla. Lisäksi noudatetaan hyvää 
yskimishygieniaa.



Palkintojen jako järjestetään siten, että sarjojen tulokset kuulutetaan heti niiden 
valmistuttua, ja valmentaja tai seuran muu valtuutettu henkilö noutaa tulokset ja 
mahdolliset palkinnot infosta turvavälejä noudattaen. Valmentaja jakaa tulokset ja 
palkinnot oman seuran luistelijoille.  Yleistä palkintojen jakotilaísuutta ei järjästetä.

Pyydämme luistelijoita laittamaan hiukset ja meikit jo ennen jäähallille saapumista, 
jolla minimoimme ylimääräistä oleskelua wc- ja pukuhuonetiloissa. 
Pukuhuonetiloihin merkitään jokaiselle seuralle ja luistelijalle paikat turvavälejä 
noudattaen. Näitä ohjeistuksia tulee noudattaa. Pukuhuoneessa saavat oleskella vain
sinne kuuluvat henkilöt välttämättömän ajan. 


