Toimintaohje hallilla

22.12.2021

Kilpailun ohjeet ja toimintatavat
Näiden ohjeiden avulla pyrimme järjestämän mahdollisimman turvallisen kilpailun ja pitämän väkijoukot
mahdollisimman pieninä sekä välttämään turhia kohtaamisia. Edellytämme, että jokainen kilpailija ja hänen
saattajansa lukee nämä ohjeet ja toimii kisapaikalla annettujen ohjeiden mukaisesti.
•
•

Kilpailuun voi osallistua vain terveenä
Jos sinulla on oireita tai olet altistunut, ethän saavu kilpailupaikalle

Saapuminen
kilpailupaikalle

Liikkuminen hallissa

Infopiste

Verryttely
Ruokailut
Yleisölle

Tulostoimisto
Musiikin toimitus
Palkintojenjako

Hallipalvelut

Luistelijat:
1 h ennen oman
verryttelyryhmän alkua

Valmentajat:
Arvioijat:
1 h ennen ensimmäisen 1 h ennen ensimmäisen
oman luistelijan
kilpailusarjan alkua
verryttelyryhmän alkua
Pyydämme välttämään turhaa oleskelua pukukopeissa ja hallin muissa tiloissa.
Suosittelemme käyttämään maskia hallin tiloissa, myös pukukopeissa ja
pukukoppikäytävillä pl. urheilusuorituksen aikana
- luistelijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana
riittävästi maskeja tapahtuman ajaksi
- koppikäytävillä ja kilpailualueella saavat olla vain kilpailijat, ilmoitetut
valmentajat, arvioijat ja kilpailun järjestävän seuran henkilöstö oman
tehtävänsä mukaan.
Infopiste/kisoihin ilmoittautuminen sijaitsee Jäähallin yläaulassa.
Ilmoittautumisen yhteydessä yli 16-vuotiaiden luistelijoiden, valmentajien ja
arvioijien koronapassit tarkistetaan. Jos yli 16-vuotiaalla luistelijalla tai
valmentajalla ei ole koronapassia hänet ohjataan ulkokautta pukukoppitiloihin.
Katsomoalueelle tai yläaulaan ei saa tulla ilman koronapassia.
Sään suosiessa verryttely tulisi tehdä ulkona. Tarvittaessa luistelijat voivat
verrytellä hallin yläaulassa. Muista turvavälit, myös verryttelyyn mentäessä.
Arvioijille on järjestetty ruokailu.
Valmentajille on tarjolla keittolounas yläaulan kahviossa.
Kilpailu on avoin yleisölle, mikäli alueen korona säännöt sen sallivat. Yli 16 vuotiaat katsomoon ainoastaan koronapasilla. Sisäänkäynti hallin pääovesta.
Ainoastaan terveenä ja oireettomana voi saapua seuraamaan kilpailua.
Muistathan säilyttää myös katsomossa turvavälit, tilaa on riittävästi.
Ylimääräistä liikkumista hallin tiloissa tulisi välttää. Suosittelemme vahvasti
kasvomaskin käyttöä.
Tulostoimisto sijaitsee jäähallin yläaulassa, Steve´s Corner -kahvilan tiloissa.
Musiikit on toimitettu etukäteen Taikkarin kautta. Kilpailijalla on oltava
varamusiikki mukana. Varamusiikki pidetään valmentajalla jään reunalla.
Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan. Palkintojenjakoa ei pidetä. Valmentajat
voivat noutaa palkinnot yläaulan kahviosta tulosten vahvistuttua. Sarjojen
tulokset julkaistaan kilpailun nettisivulla heti tulosten selvittyä.
Kilpailujen ajan jäähallissa on käytössä kahvio, jossa myytävänä: kahvia/tee,
välipalaa ja muita virvokkeita. Maksuvälineet: käteinen/kortti.

Liitteenä Aluehallintoviraston 17.12.2021 15:55 julkaistu paikallinen koronaohjeistus:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 17.12.2021 päätökset uusista koronarajoituksista Päijät-Hämeen
sairaanhoitopiirin alueelle. Päätökset koskevat yleisötilaisuuksia, yleisiä kokouksia ja erilaisten asiakas- ja
yleisötilojen käyttöä.
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on kielletty 27.12.2021 alkaen kaikki sisätiloissa järjestettävät yli
kymmenen hengen ja ulkotiloissa järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Tällä
hetkellä alueella on voimassa aluehallintoviraston päätös, jolla on kielletty kaikki sisätiloissa järjestettävät yli
20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Uusi määräys on voimassa 26.1.2022 asti.
Yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoituksen vaihtoehtona tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön
koronapassin. Yleisissä kokouksissa (esimerkiksi mielenosoitukset) koronapassia ei voi ottaa käyttöön
rajoituksen vaihtoehtona.

Voimaan tulee myös asiakas- ja yleisötilojen käyttöä koskeva määräys
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella tulee voimaan 20.12.2021 laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen
käyttöä koskeva määräys, jota noudattamalla ehkäistään asiakkaiden tai toimintaan osallistuvien henkilöiden
välisten lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Määräys velvoittaa tilojen käytöstä vastaavia toimijoita,
jotka voivat itse määritellä tarvittavat toimet tartuntariskin ehkäisemiseksi. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa
asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä
järjestelyjä. Toimet ja mahdollinen koronapassin käyttö täytyy kirjata suunnitelmaan, joka tulee pitää
asiakkaiden nähtävillä.
Päätös koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, esimerkiksi kauppoja, urheilutiloja, kirjastoja, museoita
ja teattereita. Se koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan
käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on
noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.
Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perheelämää. Päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista päättää hallitus. Päätös ei saa
estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin.
Koronapassi on vaihtoehtona asiakasmäärän rajoituksille ja asiakkaiden sijoittelun järjestelyille tietyissä
laissa määritellyissä ns. vapaa-ajan virkistystiloissa. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön rajoitusten
vaihtoehtona sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta
olennaisia, esimerkiksi apteekeissa, vähittäiskaupoissa, posteissa, huoltoasemilla tai kirjastoissa.
Vastaava tilojen käyttöä koskeva päätös on tehty myös Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan.
Tarkempaa tietoa päätöksen sisällöstä on 9.12. julkaistussa tiedotteessa Kanta-Hämeen
päätöksestä: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69927060
Tartuntatautilain pykälään 58 d perustuva päätös on voimassa 31.12.2021 asti, johon asti lakipykälä on
voimassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto varautuu tekemään uuden päätöksen rajoituksen jatkamiseksi,
jos eduskunta päättää tartuntatautilain väliaikaisten pykälien jatkosta vuodelle 2022.

