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Ohjeistus yksittäiseen peliin ja vieraspelimatkoihin 

Ottelujärjestäjä huolehtii ja valvoo, että toiminta järjestetään terveysturvallisesti. Turvaväleistä tulee 

huolehtia katsomoissa ja toimitsija-aitioissa. Käsidesiä tulee olla jäähallilla kaikkien saatavilla. Jäähallilla 

liikuttaessa kannustetaan kasvomaskin käyttöön, mikäli turvavälien pito ei ole mahdollista. 

Ottelutapahtumaan osallistuvat henkilöt liikkuvat vain niissä osissa hallia, joissa oman toiminnan 

toteuttaminen on tarpeellista. Ylimääräisten henkilöiden liikkumista koppikäytävillä tulee välttää.  

Pelaajat, taustahenkilöt ja erotuomarit seuraavat tarkasti koronaviruksen tyypillisiä oireita. Henkilöllä on 

velvollisuus ilmoittaa poikkeavasta havainnosta välittömästi seurassa nimetylle vastuuhenkilölle (esim. 

valmentaja, joukkueenjohtaja) ja henkilö jää lähtökohtaisesti pois kokoonpanosta. Erotuomarit ilmoittavat 

poikkeavista havainnoista välittömästi sarjan asettelijalle. Vierasjoukkueen osalta tämä arviointi tehdään jo 

ennen astumista joukkueen kulkuvälineeseen.  

Suomen Ringetteliitto suosittelee, että jokainen ottelutapahtumaan osallistuva henkilö tekee kotitestin 

ennen ottelupaikalle lähtöään.  

Poikkeavan havainnon kohdalla henkilön on noudatettava THL:n ja terveydenhoitohenkilökunnan ohjeita. 

Kotitestauksesta löytyy lisätietoja ja ohjeita STM:n sivuilta ja suosittelemme tutustumaan myös THL:n 

päivitettyyn ohjeeseen koronatestauksesta. 

Joukkueiden tulee huomioida, että epidemiatilanne ei ole vielä täysin ohi ja tällä ohjeella varaudutaan 

siihen, että laajojen sairastumisien vuoksi ottelusiirrot ovat mahdollisia. Ringetteliitto kilpailun järjestäjänä 

ratkaisee tarvittavat ottelusiirrot kulloinkin voimassa olevan tilanteen ja mahdollisten rajoitusten 

mukaisesti.  

Joukkueiden toimintaan osallistutaan vain terveenä. Kaikki oireiset ja positiivisen testituloksen 

(laboratoriotesti tai kotitesti) saaneet jäävät sivuun joukkueen toiminnasta ja terveet pelaajat jatkavat 

toimintaa, myös pelaamista. Mikäli näillä ehdoilla estyneitä on niin paljon, ettei ottelukohtaiseen 

kokoonpanoon saada minimimäärää pelaajia (Lajisäännöt 7.1), tulee joukkueen joukkueenjohtajan ottaa 

yhteys liiton sarjatoiminta- ja hallintopäällikköön. 

Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia. Tautiketjujen 

mahdollisesta jäljittämisestä vastaa viranomainen. Kilpailun järjestäjää tulee informoida todetusta 

tautitapauksesta. 

Matkustaessa ja liikuttaessa julkisissa paikoissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota käsihygieniaan sekä 

välttää koskemasta käsillä mm. ovenkahvoihin tai kaiteisiin. Matkustettaessa kannustetaan maskien 

käyttöön. 

Vierasjoukkueen matkustaessa bussissa otteluun, vain joka toinen istumapaikka täytetään. Joukkueen 

istumakartta bussissa kirjataan ylös. Hotellimajoituksien yhteydessä suositellaan noudatettavaksi samaa 

käytäntöä 2 henkilöä / huone turvavälien säilyttämiseksi.  

Mikäli ottelua edeltäviä kahvitilaisuuksia järjestetään, tulee tilaisuus järjestää terveysturvallisuus 

huomioiden.  

Otteluissa joukkueet ja tuomarit eivät kättele. Kapteenit ja tuomarit voivat tervehtiä 

kyynärpäätervehdyksellä tai sanallisesti. Joukkueet saapuvat kaukaloon ja poistuvat kaukalosta omina 

ryhminään. Joukkueet eivät sekoitu. 

Mikäli toimitsija-aitiossa turvavälien pito ei ole mahdollista, kannustetaan kasvomaskien käyttöön.  

Ottelun jälkeen joukkueet tervehtivät toisiaan nyrkkitervehdyksin, pelaajilla pelihanskat kädessä. Pelaajat 

pitävät kypärät päässä ja kasvosuojan suljettuna. Ottelun parhaat palkitaan sarjan normaalin käytännön 

mukaisesti, mutta pelaaja noutaa palkinnon kypärä päässä, kasvosuojus suljettuna ja palkinnon jakaja ja 

pelaaja eivät kättele (nyrkki-/kyynärpäätervehdys). 
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