
Suomen Liitokiekkoliiton ohjeistus kilpailu- ja turnaustoimintaan 
hallikaudella 2020-21 (päivitetty 17.11.) 
  
  
Ohjeistus perustuu Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 
sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön 
linjauksiin. Lisätietoa Valtioneuvoston, THL:n ja AVI:n sivuilla. 
  
  
Pelimatkat ja saapuminen peleihin 
  

● Liitto suosittelee peleihin kulkemisessa välttämään julkisia kulkuneuvoja ja 
matkustamaan samoissa autokunnissa mahdollisuuksien mukaan. 

● Pelipaikalle tulee saapua aikaisintaan tuntia ennen pelin alkua. 
● Saapuessa ja poistuessa pelialueelta, suositellaan vahvasti käyttämään kasvomaskia. 

Lämmittelyn ja pelien aikana maskia ei tarvitse käyttää. 
● Kädet tulee aina pestä saippualla heti pelihallille saavuttua sekä ennen ottelua ja ottelun 

jälkeen. 
  
  
Lämmittely, pelaaminen ja poistuminen pelialueelta 
  

● Lämmittely tulee suorittaa pelikentän ulkopuolella tai sille osoitetulla paikalla ja ajalla. 
Joukkueiden on varauduttava lämmittelemään ulkona. Näistä tiedotetaan 
tapauskohtaisesti aina peleihin/turnaukseen osallistuvia joukkueita. 

● Pelit pelataan aina kyseiseen sarjaan/turnaukseen tehdyllä formaatilla/otteluohjelmalla, 
joka on sovitettu sarjaan/turnaukseen sopivaksi huomioiden mahdolliset 
poikkeusjärjestelyt. 

● Varsinaisia sääntömuutoksia ei tehdä, mutta joukkueita pyydetään kiinnittämään erityistä 
huomiota seuraaviin sääntökohtiin: 

○ Kiekon mitta markkeroinnissa 
○ Tahattoman kontaktin välttäminen 
○ Tahallisten pick-tilanteiden välttäminen (mm. pick-tilanteen jälkeen uudelleen 

syntyvä pick) 
○ Keskusteluiden pitäminen lyhyinä 
○ Lisäksi suositellaan, että keskustelut käydään turvaetäisyydellä (2 metriä) 

-> Mikäli joukkue kokee, että vastustaja ei kunnioita sääntökohtia, on heille 
oikeus ottaa Spirit aikalisä. 

● Peleissä ei anneta läpyjä pelin aikana eikä pidetä loppurinkiä. 
● Sylkeminen kentälle on kielletty. 
● Joukkueet käyvät oman joukkueen kesken spirit ringin ja keskustelun pelin kulusta, 

minkä jälkeen kapteenit käyvät keskenään keskustelun. 

https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://www.avi.fi/


● Pelin aikana joukkueiden tulee olla oman vaihtopenkin luona. Pelaajat tai valmentajat 
eivät voi levittäytyä ympäri kenttää 

● Joukkueita suositellaan poistumaan pelihallista pelien välissä tai jos ovat pelialueella, 
tulee oleskella ainoastaan oman joukkueen kanssa ja riittävän etäällä muista joukkueista 

  
  
Pukuhuoneet, WC-tilat ja muut oleskelutilat hallissa 
  

● Pukuhuoneiden käyttöä tulee välttää ja pelaajia suositellaan laittamaan pelivarusteet 
päälle jo ennen kentille saapumista. 

● Suihkun käyttöä ei suositella ja niiden käyttö voidaan turnauskohtaisesti kieltää 
tarvittaessa. 

● WC-tilat ovat pelaajien käytössä, mutta käsihygieniasta on huolehdittava erityisen 
tarkasti käytettäessä WC-tiloja. 

● Peleihin/turnaukseen osallistuvia joukkueita infotaan pukuhuoneiden käytöstä erikseen, 
kun tiedetään paljonko pukuhuoneita on käytössä joukkueita kohden. Myös 
liikuntatoimet tai muu kentän haltija voi rajoittaa pukuhuoneiden käyttöä tai kieltää sen 
kokonaan. Lähtökohtaisesti ei jaeta pukuhuonevuoroja, mutta joukkueiden tulee välttää 
pukuhuoneen käyttöä samaan aikaan toisen joukkueen kanssa.  

● Pukuhuoneissa tulee pitää maskia ja pukuhuoneissa ei saa oleskella. 
● Liiton alaisissa turnauksissa liitto vastaa hygieniatarvikkeiden taloudellisista 

kustannuksista, mutta toivoo yhteistyötä niiden organisoimisesta pelipaikalle. Pelipaikalla 
pelien järjestäjä on puolestaan velvollinen huolehtimaan, että pukuhuoneissa ja 
WC-tiloissa on riittävästi hygieniatarvikkeita. Mikäli liiton alaisella turnauksella ei ole 
varsinaista järjestäjää, jaetaan vastuita joukkueiden kesken.  

● Jos turnaus ei ole liiton alainen, niin liitto ei myöskään huolehdi hygieniatarvikkeista, 
vaan järjestäjä vastaa kokonaisuudessaa niistä itse.  

  
  
Osallistuvat pelaajat, valmentajat ja joukkueen muut toimihenkilöt 
 

● Kaikkien joukkueiden jokaisen henkilön pitää olla täysin terve. 
● Mikäli henkilöllä on pieniäkin flunssan oireita, hän ei voi osallistua peleihin. 
● Jos joukkueen jäsenellä ilmenee koronavirusinfektioon viittaavia oireita ja hän on saanut 

tiedon mahdollisesta korona-altistuksesta, edellisen vuorokauden aikana lähikontaktissa 
olleet asettavat itsensä karanteeniin, kunnes testitulos on selvillä. Jos tulos on 
negatiivinen, altistuneiden karanteeni voidaan lopettaa. 

● Otteluihin osallistuminen on jokaisen pelaajan/valmentajan omalla vastuulla ja 
huolimatta hygienia- ja turvallisuustoimista on tartuntariski olemassa. 

● Joukkueet ovat velvollisia tietämään kaikkien oman joukkueen pelaajien yhteystiedot ja 
pitämään kirjaa ketkä ovat olleet mukana missäkin pelissä. Esimerkiksi valmentaja eivät 
näy pöytäkirjassa. 

● Ylimääräisten toimihenkilöiden tai yleisön läsnäolo pelihallissa ei ole sallittua. 



● Jokaisen tulee käyttää vain omaa juomapulloa ja juomapullot tulee olla merkittynä 
sekaannusten välttämiseksi (nimi ja joukkue). 

● Liiton alaisissa peleissä/turnauksissa ei myöskään liiton puolesta kerätä löytötavaroita. 
  
  
 
Toimitseminen 
  

● Toimitseminen peleissä tapahtuu normaalisti muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 
● Poikkeuksellisesti yleisiä pillejä ei käytetä. Toimitsija voi kuitenkin halutessaan käyttää 

omaa pilliä. 
○ Aikarajojen tarvittavat huomautukset tehdään huutaen, mikäli toimitsijalla ei ole 

omaa pilliä. Toimitsijan tehtävän helpottamiseksi joukkueet voivat toistaa huutoja 
tarvittaessa. 

● Pelaajat ja muut toimihenkilöt eivät saa tulla kahta metriä lähemmäksi toimitsijaa. 
● Toimitsijavälineet desinfioidaan aina käyttäjien vaihtuessa. 

○ Toimitsijavuoron päättävällä henkilöllä/henkilöillä on vastuu välineiden 
puhdistamisesta. 

○ Myös kiekkojen puhdistaminen on toimitsijan vastuulla ja tämä tehdään pelin 
päätyttyä. 

  
  
Toiminta mahdollisessa tartuntatapauksessa 
  

● Jos turnaukseen osallistujalla todetaan turnauksen aikana koronavirusinfektioon sopivia 
oireita, tulee hänet mennä odottamaan siksi aikaa muualle (etäämmälle muista), että 
poistuminen turnauksesta on mahdollista. Oireiden arviointi voidaan tehdä THL:n 
Omaolo-palvelussa (https://www.omaolo.fi/) tai ottamalla puhelimitse yhteyttä 
paikalliseen terveydenhuoltoon. Sieltä oireinen henkilö ohjataan tarvittaessa testiin. 

● Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. 
Tämä on viranomaisten vastuulla. Turnauksen järjestäjän tai liiton alaisissa turnauksissa 
liiton edustajan tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen 
tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi. 

● Mikäli tartunta todetaan, on joukkue velvollinen ilmoittamaan tästä liittoon sähköpostitse 
toiminnanjohtajalle ja puheenjohtajalle (info@liitokiekkoliitto.fi ja 
puheenjohtaja@liitokiekkoliitto.fi ). Tartunnan saaneen henkilöllisyyttä ei tarvitse 
ilmoittaa. Vain ilmoitus siitä, että tapaus on todettu joukkueessa riittää. 

● Viranomaiset hoitavan tarkemman selvitystyön. 
● Jos joukkue joudutaan tartunnan takia sulkemaan sarjasta, käsitellään sarjan jatko 

tapauskohtaisesti. 
  
  
 


