
OHJEITA JOUKKUEILLE: 
 
 
 

Sisäänkäynti ja kulkuluvat Jäähalliin saavutaan aikataulussa ilmoitetun ajan 
mukaisesti.   
Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa halliin 
saapuessaan. Joukkueiden on noudatettava aikataulussa 
ilmoitettua akkreditointiaikaa. Kilpailutoimisto sijaitsee 
lipunmyynnin tiloissa C-suoralla (kts. kartta). Sisäänkäynti 
kilpailutoimistoon tapahtuu hallin ulkokautta. 
Kilpailutoimistoon vain valmentaja ja max 1 
joukkueenjohtaja/huoltaja. Kukin joukkueenjäsen saa 
kulkuluvan akkreditoinnin yhteydessä. Pyydämme 
joukkueenjäseniä varaamaan mukaan omat kaulanauhat.  
Kulkuluvalla pääsee aikataulussa ilmoitettujen aikojen 
mukaisesti verryttely- ja pukukoppialueelle. HUOM! Jos 
joukkue kilpailee molempina päivinä, akkreditointi on 
tehtävä molempina päivinä. Myös joukkueen valokuvaajat 
noutavat kulkulupansa kilpailutoimistosta. 
 

Musiikki Musiikkitiedostot on toimitettu etukäteen. Joukkueen 
valmentajalla/toimihenkilöllä tulee olla varamusiikki 
saatavilla jään laidalla. 

Luistelijalista Valmentaja allekirjoittaa joukkueen luistelijalistan 
akkreditoinnin yhteydessä.  

Varaluistelijat Kaikki varaluistelijat saavat mennä jäälle verryttelyn ajaksi. 
Enintään neljä varaluistelijaa saa seurata kilpailusuoritusta 
valmentajien kanssa jään laidalla vaihtoaitiossa. Loput 
varaluistelijat seuraavat kilpailusuoritusta joukkueen 
toimihenkilöiden kanssa vaihtoaition läheisyydessä. 

Joukkuekatsomo Joukkueilla ei ole mahdollisuutta seurata muiden 
joukkueiden suorituksia jäähallissa. Joukkueiden on 
kuitenkin mahdollista varata ruokailu jäähallissa. Ohjeet 
löytyvät kilpailun nettisivuilta. Ruokailualueelle on erillinen 
sisään- ja uloskäynti. Alueelle pääsevät vain ruokailun 
etukäteen varanneet joukkueet. 

Joukkuelakanat Hallin lohkorajoitusten vuoksi emme voi tarjota 
mahdollisuutta joukkuelakanoiden ripustukseen. 

Verryttelytilat  Kullekin joukkueelle on merkityt verryttelytilat. Verryttelytila 
ja –aika on merkitty aikatauluun. Verryttelytilojen sijainnit on 
merkitty karttaan. Joukkueiden tulee noudattaa heille 
merkittyä aikataulua ja verryttelyn tulee tapahtua 
joukkueelle merkityllä verryttelyalueella. Sään salliessa on 
toivottavaa, että verryttely tapahtuu ulkona. Hallien 1 ja 3 
väliin ja B-suoran puolella on joukkueille varattu 
ulkoverryttelytilaa. Joukkuehuudot ja laulaminen on sallittu 
vain ulkona.  



Pukukopit Joukkueille on varattu 6 pukukoppia. Koppien sijainnit on 
merkitty hallin karttaan. Sisäänkäynti koppialueelle tapahtuu 
ns. lasikopin kautta, katso kartta. Kulunvalvojat ovat 
ohjaamassa joukkueita. Portaikossa saa kulkea vain yksi 
joukkue kerrallaan. Varautukaa lyhyisiin odotuksiin 
tarvittaessa. Koppiemo ilmoittaa joukkueelle, kun joukkue 
saa mennä jään laidalle. Suorituksen jälkeen joukkue saa 
poistua kopista, kun koppiemo antaa siihen luvan. 
Huomioikaa, että pukukoppi nro 6:ssa ei ole wc-tiloja eikä 
vesipistettä. Hyödyntäkää käyttämänne verryttelyalueen wc-
tiloja ennen kuin poistutte verryttelyalueelta. 

Luistinsuojat  Joukkueen toimihenkilö hoitaa luistinsuojien keräämisen 
sekä lajittelun vaihtoaitioon valmiiksi ennen suorituksen 
päättymistä. Joukkueella tulee olla oma luistinsuojakassi tai 
vastaava mukana. 

Verryttely jäällä ”Jäänlaidalle”-aika tarkoittaa aikaa, jolloin joukkueen tulee 
olla valmiina siirtymään jäälle. Joukkue päästetään jäälle 
verryttelemään, kun ylituomarin avustaja antaa luvan 
edellisen joukkueen poistuttua jäältä. Verryttelyaikaa on 
vähintään yksi minuutti. Verryttelyaika loppuu, kun joukkue 
kuulutetaan omaan kilpailusuoritukseensa.   

Kiss&Cry Luistelijat siirtyvät kilpailusuorituksensa jälkeen Kiss&Cry- 
alueelle odottamaan omia pisteitään. Kiss&Cry -alueelta 
poistutaan heti tuloksen kuuluttamisen jälkeen. 

Palkintojenjako Palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä. Kärkikolmikon mitalit 
ovat noudettavissa kilpailutoimistosta tulosten selvittyä. 
Noutamatta jääneet mitalit toimitetaan joukkueille 
jälkikäteen.  

Valmentajien taukotila Valmentajille ei ole varattu taukotilaa. Valmentajien on 
mahdollista seurata kilpailua D1-katsomossa. Sisäänkäynti 
BD-kulmasta, samasta ovesta kuin joukkueruokailuun.  

Valokuvaus Valokuvaus on sallittu vain järjestäjän osoittamassa paikassa. 
Kts. erillinen ohje joukkuevalokuvaajille. 
Salamavalon käyttö kilpailusuorituksen aikana on 
ehdottomasti kiellettyä! 

Suojaustoimenpiteet Kulunvalvojat ovat ohjaamassa joukkueiden kulkua. 
Joukkueen on liikuttava yhtenä ryhmänä ja joukkueen on 
huolehdittava koko tapahtuman ajan riittävästä turvavälistä 
väh. 1,5m muihin joukkueisiin.   
 
Joukkueen vastuulla on huolehtia, että heillä on 
riittävästi kasvomaskeja koko tapahtuman ajalle. 
Joukkueen valmentajien, toimihenkilöiden ja valokuvaajien 
on käytettävä kasvomaskia koko tapahtuman ajan 
sisätiloissa, myös pukukopissa.  
 
Sisätiloissa verrytellessä käytetään kasvomaskia. Ulkona 
verrytellessä kasvomaskia ei tarvitse käyttää, jos turvaväli 
toiseen joukkueeseen on mahdollista säilyttää. 



 
Kaikki jäälle menevät luistelijat saavat siirtyä pukukopista 
jäälle ilman kasvomaskia, kasvomaskia tulee kuitenkin 
käyttää pukukopissa mahdollisimman pitkään jäälle lähtöön 
asti. Jäältä tulevat varaluistelijat pukevat kasvomaskit heti 
verryttelyn jälkeen. Vaihtoaitio B:ssä on yksi varaluistelija, 
yksi valmentaja ja RAI. Vaihtoaitio A:ssa ovat kolme 
varaluistelijaa, yksi valmentaja ja joukkueen valokuvaaja. 
Harjoituksissa on käytössä vain vaihtoaitio A. Joukkueen 
loput varaluistelijat ja toimihenkilöt ovat heti vaihtoaition 
läheisyydessä.  Kilpailusuorituksen tehneet luistelijat pukevat 
kasvomaskit heti vaihtoaition ulkopuolella siirryttäessä 
vaihtoaitiosta Kiss&Cry -alueelle. 
 
Hyvästä käsihygieniasta tulee huolehtia koko kilpailun ajan, 
joukkueilla tulee olla omat käsidesinfiointiaineet mukana. 
 
Joukkuehuudot ja laulaminen on sallittu vain ulkotiloissa. 
Turhaa oleskelua hallin ulkoalueella tulee välttää. 
 
Joukkueen valmentajien ja toimihenkilöiden tulee olla heille 
osoitetuissa paikoissa harjoituksen ja kilpailusuorituksen 
ajan. Tuomaripuolelle ei saa mennä. 
 
Järjestävä seura kirjaa ylös joukkueen saapumiset ja 
poistumiset sisätiloihin, samoin valmentajien saapumiset ja 
poistumiset valmentajien katsomoalueelta. Tämän 
tarkoituksena on helpottaa altistuneiden jäljittämistä 
mahdollisissa kilpailun jälkeen ilmenevissä 
koronavirustapauksissa.  
 
Suojauskäytännöt koskevat sekä harjoitus- että 
kilpailutapahtumaa.  
 

 
 
 


