
LENTOPALLOLIITON OHJEISTUS SEUROILLE 
OTTELUTAPAHTUMIEN TOTEUTTAMISEEN 
Ohjeistus on voimassa 1.9. alkaen. Se korvaa aiemman ohjeistuksen ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. 
  

1. VIRANOMAISTEN LINJAUKSET  
 Noudata julkisia oheistuksia koronaviruspandemian estämisessä ja rajoittamisessa:  

i. valtioneuvoston ohjeistus: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta 
ii. aluehallintoviraston (AVI:n) ohjeistus: (http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-

kysymykset 
iii. THL:n ohjeistukset: (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19) 
2. YLEISTÄ OTTELUTAPAHTUMISSA  

 Ottelutapahtumiin ei tule osallistua missään roolissa, mikäli henkilöllä on 
hengitystieinfektion oireita tai muita oireita, jotka viittaavat edes mahdolliseen Covid-19-
infektioon 

 Viranomaisohjeissa mainittuihin riskiryhmiin kuuluvan suositellaan noudattavan erityistä 
varovaisuutta ottelutapahtumiin osallistuessaan sekä huomioimaan paikallinen tautitilanne 

 Kaikissa ottelutapahtumissa kirjataan ylös kaikki tapahtumaan osallistuneet henkilöt 
(pelaajat, valmentajat, muut joukkuetaustat, ottelun toimihenkilöt jne.) joukkueen 
toimesta ja muistiinpanoja säilytetään tapahtumakohtaisesti vähintään 14 vuorokautta 

3. JOUKKUEEN YLEINEN TOIMINTA OTTELUTAPAHTUMISSA  
 Varmistetaan aina ennen tapahtumia, että joukkuevarusteissa on kertakäyttökäsineitä ja 

käsipyyhkeitä sekä riittävästi ainetta käsien desinfiointiin 
 Pelaajille suositellaan henkilökohtaisen käsidesin mukana kuljettamista 
 Jokainen pelaaja vastaa omista peliasuistaan ja muista henkilökohtaisista varusteistaan. 

Jokaisella pelaajalla oma henkilökohtainen juomapullo 
 Kaikkia joukkueen yhteisiä varusteita käsittelee mahdollisuuksien mukaan vain yksi henkilö 
 Huolehditaan yleisten tilojen hygieniasta, vaikka siivous ei kuuluisikaan joukkueen tai sen 

jäsenten vastuulle. 
4. MATKUSTAMINEN, SAAPUMINEN JA POISTUMINEN OTTELUTAPAHTUMASSA  

 Joukkueen mukana matkustaa vain ottelun kannalta välttämättömät matkustajat (pelaajat 
ja joukkueen toimihenkilöt) 

 Joukkueen pysähtyessä tauolle tai ruokailuun noudatetaan varovaisuutta ja aina ennen 
ruokailua pestään tai desinfioidaan kädet  

 Erityisesti halleilla, joissa pelataan paljon otteluita, vältetään turhan aikaista ottelupaikalle 
saapumista 

 Joukkue valvovat sisäisesti, että kaikki noudattavat ohjeistuksia ja opastuksia 
 Ottelupaikalta poistutaan heti ottelun/turnauksen jälkeen 

5. PUKUHUONEKÄYTÄNNÖT  
 Joukkueet käyttävät vain omaa heille varattua pukuhuonetta ja pesutiloja. Mikäli 

järjestäjällä ei ole tarjota kaikille joukkueille omaa pukuhuonetta, se informoi 
ottelutapahtumaan osallistujia etukäteen, jolloin joukkueet varautuvat valmistautumaan 
ilman käytössä olevia pukutiloja. Vierasjoukkueilla on aina etusija pukuhuoneiden käyttöön. 



 Pukuhuoneeseen on pääsy vain joukkueeseen kuuluvilla 
 Kotijoukkue (tai turnauksissa paikalliset joukkueet) pukee pelivarusteet sisäpelikenkiä 

lukuun ottamatta otteluun lähdettäessä sekä peseytyy ottelun jälkeen kotioloissa aina kun 
se on mahdollista 

6. TOIMINTA OTTELUPAIKALLA  
 Ottelutilaan tullaan vasta kun joukkueelle on osoitettu lämmittelyaika pelialueelta 
 Kädet pestään tai desinfioidaan aina:   

i. kun saavutaan ottelupaikalle 
ii. ennen ruokailuja 
iii. kun poistutaan ottelupaikalta 

 Kentällä, vaihtoalueilla ja toimitsijapöydällä on pääsy vain pelaajille, joukkueen 
toimihenkilöille, erotuomareille ja ottelukohtaisille toimitsijoille 

 Pelipallot desinfioidaan ennen ja jälkeen jokaisen ottelun. Desinfiointiin kannattaa käyttää 
suihkupulloa ja sopivaa puhdistusainetta (esim. saippualiuos) tai desinfiointiliinoja  

 Niistämistä, yskimistä, aivastamista ja sylkemistä kentällä on vältettävä. Jos joudut 
yskimään tai aivastamaan, yski / aivasta hihaasi tai paitasi sisään. Niistäminen tapahtuu 
kentän laidalla kertakäyttönenäliinaan ja tämän jälkeen mahdollisuuksien mukaan kädet 
tulisi pestä tai desinfioida. Käytetty nenäliina laitetaan aina jätepisteeseen. 

 Joukkueet, kapteenit, tuomarit tai toimitsijat eivät kättele tapahtuman aikana. Turvavälejä 
noudatetaan aina kun se on mahdollista 

 Ottelutilasta poistutaan ottelun jälkeen 
 Mikäli joukkueella on turnauksessa pelien välissä yli tunnin tauko, suositellaan joukkueen 

poistumista hallilta turhien kontaktien välttämiseksi 
7. OTTELUTAPAHTUMA JA KATSOJAT  

 Kaikki katsojat pysyvät erillisessä katsomossa koko ottelutapahtuman ajan. Myöskään 
pelaajat eivät tule katsomoalueelle 

 Mikäli ottelutapahtumassa ei voida osoittaa erillistä katsomoa, katsojia ei tule päästää 
ottelutapahtumaan 

 Pelihallissa vältetään jonoutumista ja noudatetaan turvavälejä halliin saapuessa ja sieltä 
poistuttaessa 

 Kunkin katsomon osan järjestelyt vastaavat viranomaisten ohjeita ja rajoituksia  
i. rajattu katsojamäärä – enintään 500 katsojaa ja toimihenkilöä / katsomolohko 
ii. oma sisääntulo, omat WC-tilat ja oma myyntipiste 
iii. ei liikkumista eri katsomon osien välillä 

 Katsomossa istutaan valvotusti viranomaisten määrittelemiä turvavälejä noudattaen 
 Jokaisessa myyntipisteessä  

i. on asiakkaille käsidesiä käytettävissä  
ii. suositaan valmiiksi pakattuja tuotteita 



iii. suositaan ensisijaisesti kortti-/mobiilimaksamista (mielellään lähimaksu) 
iv. vältetään asiakkaan tarvetta koskea esim. astioihin/aterimiin 
v. myyjän ja asiakkaan välinen tartuntariski vältetään väliin asetetuilla plekseillä tai 

myyjien käyttämillä maskeilla  
 WC-tilojen riittävyys ja puhtaus varmistettava aina ennen kutakin tapahtumaa  

i. kaikissa wc-tiloissa on oltava käsien pesu- ja/tai desinfiointimahdollisuus 
Ottelutapahtuman järjestäjä ja joukkueet pyrkivät streamaamaan ottelut aina kun se on 
mahdollista ja erityisesti silloin kun katsojilla ei ole pääsyä ottelutapahtumaan. Juniorisarjoissa 
ensisijainen tekninen ratkaisu GameSaver-alusta. Mestaruusliigassa kaikki ottelut ovat näkyvissä 
Ruutu+ -kanavassa. Muissa aikuisten sarjoissa seuroilla ja joukkueilla on vapaus käyttää erilaisia 
alustoja ja järjestelmiä 

1. TODETTU KORONATAPAUS JOUKKUEESSA  
 Toimintaan vastuullisesti aina terveydenhuoltoviranomaisten ohjeita noudattaen 
 Joukkueeseen suunnatusta terveysviranomaisen toimenpiteestä ilmoitettava aina 

välittömästi ottelutapahtuman järjestäjälle sekä Lentopalloliiton kilpailupäällikölle 
 Seura nimeää yhden henkilön, jonka kautta kaikki viestintä korontapauksen kohdalla 

keskitetään 
 


