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Lentopalloliiton alaisissa kilpailuissa seurataan Olympiakomitean 
kirjaamia linjauksia ajalle 1.6.2020 alkaen  

 

Enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti 
rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin niin, että ihmisten 
turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja 
hygieniaohjeistuksen avulla.  

Aluehallintovirastot määräävät, että 50-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 
antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. 

Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää yleisötilaisuuksissa: 

a.    Turvataan lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus: 
osallistujamäärä rajataan siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m. 

https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03


b.    Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee osallistujia muistuttaa ja auttaa 
turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä 
opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä 
osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin. 
Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi 
yleisötilaisuuksien järjestäjille ja osallistujille tietoisuuden lisäämiseksi. Oikein 
toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja: 

c.    Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta 
tulee olla helposti saatavilla. 

d.    Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai 
yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin 
paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta. 

e.    Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, 
joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu 
kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. 

f.    Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät THL:n ohjeet. 
Yleisötilaisuuksiin ei saa tulla, jos henkilöllä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. 

Lisäksi koskien Lentopalloliiton alaisia kilpailutapahtumia: 

g.    Kilpailutapahtumissa urheilijat seuraavat liiton antamia harjoittelun linjauksia myös 
ottelutapahtumissa. Yksi yksittäinen ottelu on verrattavissa yksittäiseen 
harjoitusvuoroon. 

h.    Kilpailutapahtuman järjestäjä vastaa kilpailutapahtumassa kaikista samoista 
olosuhteisiin liittyvistä velvoitteista kuin mitä yllä olevassa harjoittelun ohjeistuksessa 
on määritelty harjoituksen järjestäjälle. 

i.    Kaikilla tapahtumaan osallistuvilla toimihenkilöillä on käytössään omat 
henkilökohtaiset välineet (pillit, kynät jne) joita ei käytä kuin henkilö itse. 

j.    Kaikki sellaiset välineet (pistetaulut, liput, kenttälanat jne), joita käytetään yhteisesti, 
puhdistetaan desifiointiaineella tai saippuavedellä tai vastaavalla tavalla kun niiden 
käyttäjä vaihtuu. Vaihtoehtoisesti niitä käytetään omat henkilökohtaiset käsineet 
kädessä. 

Lisätietoa Olympiakomitean sivuilla. 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/kankaisten-kasvomaskien-kaytto-koronaviruspandemian-aikana
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/lentopalloliiton-ohjeistus-seuroille-harjoittelun-toteuttamiseen-1.6.-alkaen.html
https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

