Päivitetty 14.10.2020

OHJEISTUS ALEMPIEN SARJATASOJEN JA JUNIOREIDEN OTTELUTAPAHTUMIEN
TOTEUTTAMISEEN KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIKANA 14.10.2020 ALKAEN
1.0 JOHDANTO
Tämä asiakirja on laadittu ohjeeksi valtakunnallisten nuorten sarjojen ja kaikkien alueellisten
jalkapallosarjojen ottelutapahtumien turvalliseksi ja terveelliseksi läpiviemiseksi koronaviruksen
aiheuttamassa poikkeustilanteessa.
Tautitilanteen edetessä ohjeistuksia tullaan tarvittaessa täsmentämään Valtioneuvoston ja
terveysviranomaisten ohjeistusten mukaisesti.
Asiakirjan ja siitä tehdyn tiivistelmän viimeisimmät päivitetyt versiot löytyvät aina Palloliiton
verkkosivuilta >> https://www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/jalkapallon-kilpailutoiminnan-koronainfo
Seuroja suositellaan nimeämään keskuudestaan henkilön, joka seuraa aktiivisesti koronatilannetta
sekä viranomaisten ja Palloliiton ohjeistuksia ja joka toimii seuran yhteyshenkilönä kaikessa koronaan
liittyvässä. Henkilön tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevia tietosuojamääräyksiä.
Tässä 14. lokakuuta tehdyssä päivityksessä on tarkennettu kasvomaskien käyttöä tämän hetkisessä
koronaepidemia tilanteessa.
Lähtökohtaisesti tätä ohjeistusta tulee noudattaa kaikessa jalkapallotoiminnassa mukaan lukien
seurojen omat ei-viralliset ottelutapahtumat.
Mikäli paikalliset viranomaiset tekevät tilanteen heiketessä näitä ohjeistuksia tiukempia päätöksiä
tai suosituksia, on kaikkien jalkapallotoimijoiden noudatettava niitä ko. alueella.
Tämän ohjeistuksen mukainen suositus kasvomaskin/hengityssuojaimen käytöstä koskee tässä
vaiheessa THL:n julkaisemien ohjeiden mukaisesti kaikkia 15-vuotiaita ja sitä vanhempia
henkilöitä.
2.0 ERITYISJÄRJESTELYT OTTELUTAPAHTUMASSA (JOUKKUEET JA EROTUOMARIT)
Tämän osan tavoitteena on ohjeistaa ottelutapahtuman turvalliseen ja terveelliseen järjestämiseen
joukkueiden sekä erotuomareiden näkökulmasta.
Viranomaisohjeissa mainittuihin riskiryhmiin kuuluvia suositellaan noudattavan erityistä
varovaisuutta ottelutapahtumiin osallistuessaan sekä huomioimaan paikallinen tautitilanne.
Tämänhetkisen tiedon mukaan yli 70-vuotiaat sekä henkilöt, jotka omaavat keuhkojen tai sydämen
toimintaa tai elimistön vastustuskykyä omaavan perussairauden, ovat muita alttiimpia saamaan
vakavan koronavirusinfektion.
Kaikkien seura- ja joukkuetoimijoiden on tärkeää perehtyä liitteen A ohjeisiin sekä
joukkueharjoittelusta erikseen annettuihin Palloliiton päivitettyihin ohjeistuksiin.
2.1 Pelaajien, taustojen ja erotuomareiden henkilökohtainen terveydenseuranta
Jalkapallon joukkuetoiminnassa mukana olevan henkilön (pelaaja, valmentaja, muu joukkuetausta,
erotuomari) tulee seurata omaa terveydentilaansa säännöllisesti.
Liitteen B mukainen terveydentilan itsearviointi suositellaan tehtäväksi vähintään ottelupäivänä. Jos
ottelupäivän itsearvioinnin perusteella:
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pelaaja, jonka itsearviointi viittaa koronan tyypillisiin oireisiin, on velvollinen ilmoittamaan
havainnosta välittömästi oman joukkueensa joukkueenjohtajalle. Yhteisellä päätöksellä sovitaan,
että pelaaja jää pois päivän ottelukokoonpanosta. Junioripelaajan osalta ilmoitusvelvollisuus ja
päätöksentekovalta on hänen huoltajallaan.
joukkuetaustaan kuuluvan tulee ilmoittaa itsellään havaitsemistaan oireista ja päivän
ottelutapahtumasta poisjäännistään seuran nimeämälle henkilölle, jotta seura voi tarvittaessa
rekrytoida hänelle sijaisen ko. ottelutapahtumaan.
erotuomarin, joka tunnistaa itsellään tyypillisiä koronaoireita ja epäilee olevansa siksi esteellinen
osallistumaan hänelle määrättyyn tehtävään, on otettava välittömästi yhteyttä oman alueensa
erotuomariasiantuntijaan sijaisen nimeämiseksi.

Vierasjoukkueeseen kuuluvien henkilöiden ja erotuomarin osalta nämä arvioinnit ja päätökset on
tehtävä mahdollisuuksien mukaan jo ennen ottelumatkan aloittamista.
Todettuaan poikkeavan havainnon terveystilanteessaan on henkilön noudatettava THL:n ohjeita:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta

2.2 Matkustamisohjesääntö
Matkustamiseen liittyviä suosituksia on tässä päivitetyssä ohjeistuksessa kiristetty, ja niitä
tarkastellaan uudelleen, mikäli tautitilanteen kehittyminen antaa siihen syytä.
Matkustaessa ja liikuttaessa julkisissa paikoissa kiinnitetään erityistä huomiota käsihygieniaan sekä
vältetään koskemasta käsillä esim. ovenkahvoihin tai kaiteisiin.
Julkisen liikenteen käyttöä vältetään ja jos sitä joudutaan käyttämään, suositetaan ehdottomasti
kasvomaskin käyttöä.
Matkustettaessa sekä oleskeltaessa julkisissa sisätiloissa (esim. huoltoasemat, ravintolat)
suositetaan käyttämään kasvomaskia.
Vierasjoukkueen matkustaessa bussilla otteluun, suositellaan kasvomaskin käyttöä. Bussissa vain
joka toinen istumapaikka täytetään. Joukkueen istumakartta bussissa kirjataan ylös (esimerkki liite C)
ja sitä säilytetään vähintään 14 vuorokautta.
Kulkuneuvoon astuessa / pois lähdettäessä on huolehdittava käsihygieniasta desinfioimalla kädet.
Pysähtyessä huoltoasemalla / ruokailupaikalla on samoin huolehdittava käsihygieniasta sekä
turvavälien säilymisestä. Kasvomaskin käyttö on suositeltavaa.
Matkustettaessa laivalla Ahvenanmaalle ja Ahvenanmaalta kiinnitetään huomioita turvavälien
säilyttämiseen ja varmistetaan niiden toteutuminen esimerkiksi sijoittamalla yhteen hyttiin
maksimissaan kaksi henkilöä.
Hotellimajoituksien yhteydessä suositellaan noudatettavaksi samaa käytäntöä (2 henkilöä / huone)
Matkustettaessa ja pysähdys-/taukopaikoilla noudatetaan turvavälikäytäntöjä ja huolehditaan
erityisen tarkasti käsihygieniasta.
2.3 Saapuminen ottelupaikalle
Ottelusta vastaava kotijoukkue suunnittelee etukäteen joukkueiden saapumisen
ottelupaikalle/kenttäalueelle niin, että sisäänkäynneillä ja liikuntaväylillä säilyy koko ajan 1–2 metrin
turvaetäisyydet.
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Erityisesti kentillä, joissa pelataan paljon perättäisiä otteluita, on vältettävä saapumasta turhan
aikaisin ottelupaikalle.
2.4 Pukuhuone-käytännöt
Riittävien turvavälien sekä hygienian ylläpitoon pukuhuonetiloissa on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Pukuhuoneet ja niiden WC-tilat on siivottava säännöllisesti.
Virus tarttuu hengitysteihin herkemmin sisä- kuin ulkotiloissa ja vältetään pukuhuoneiden käyttöä
aina kun se on mahdollista. Jos niitä on tarve käyttää, pyritään sisällä oleskelemaan mahdollisimman
lyhytaikaisesti.
Ottelukentän pukuhuone- ja muihin sisätiloihin on pääsy vain joukkueiden kokoonpanoon merkityillä
henkilöillä ja erotuomaristolla sekä mahdollisella kentänhoitohenkilöstöllä.
Kotijoukkueen pelaajien ja taustojen suositellaan pukevan otteluvarustuksensa jo kotona aina kun se
on mahdollista.
Pukuhuonetiloissa noudatetaan seuraavia käytäntöjä:
 pukuhuoneeseen astuttaessa on desinfioitava kädet tai pestävä ne huolellisesti saippualla
 vastaavasti menetellään myös puoliajalla sekä ottelun päätyttyä pukuhuoneeseen saavuttaessa
 pukuhuonetiloissa on pyrittävä säilyttämään 1–2 metrin etäisyys pelaajien istumapaikkojen välillä
ja tarvittaessa varusteiden pukeminen porrastetaan pienempiin ryhmiin
 ellei turvavälien toteutumista pystytä varmistamaan, on 15-vuotiaiden ja sitä vanhempien
käytettävä kasvomaskia pukuhuonetiloissa
 vierasjoukkueen pelaajat voivat käyttää suihkutiloja ottelun jälkeen, jos se on välttämätöntä
 tarvittaessa peseytyminen porrastetaan joukkueen kesken niin, että myös suihkutiloissa säilyy
turvavälit
2.5 Yleiset ohjeistukset turvavälien ja hygienian säilyttämiseksi ottelupaikalla
Ottelutapahtumasta vastuussa oleva kotijoukkue laatii ohjeistuksen, jolla pyritään varmistamaan
turvavälien toteutuminen ottelutapahtumassa.
Varmistamiseen liittyen:
 kummankin joukkueen vaihtopelaajille sovitaan yhdessä erotuomariston kanssa oma ottelun
aikainen lämmittelyalue (esim. ottelukentän päädyistä), jossa voidaan turvata 1–2 metrin
turvavälit ja jonne liikkuminen ei vaaranna turvaetäisyyksiä
 kenttäalueen kulkuväylät ja sisätilat pidetään mahdollisimman mukaan avoimina, jotta esim.
porttien tai ovien kahvoihin ei tarvitsisi koskea
 jos ottelussa on paarinkantajat, on heidät sijoitettava 1–2 metrin turvaetäisyyksien mukaisesti.
 Live-tulospalvelun hoitajan ja mahdollisen kuuluttajan työpisteet on järjestettävä
turvaetäisyyksiä noudattaen
 jos sarjassa käytetään pallotyttöjä/-poikia on heidän lukumääräsuosituksensa kuusi (6) ja
ikäsuosituksensa vähintään 11 vuotta.
 kaikki otteluun liittyvät palaverit on järjestettävä tiloissa, joissa riittävä 1–2 metrin
turvallisuusetäisyys voidaan toteuttaa. Jos tämä ei sisätiloissa toteudu, palaveri tulee järjestää
ulkona.
Kaikkien ottelutapahtuman järjestelytehtävissä toimivien seuran toimihenkilöiden ja
vapaaehtoisten (esim. myyntipisteissä) on käytettävä kasvomaskia/hengityssuojainta koko
tapahtuman ajan.
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2.6

Joukkueiden toiminta kentällä
Erotuomariston varustetarkastuksen yhteydessä noudatetaan turvaetäisyyksiä.
Pelaajat ja erotuomarit saapuvat kentälle erotuomarien johdolla ilman saattajia. Otteluissa, jossa on
runsaammin yleisöä, pelaajat ja erotuomarit asettuvat katsomon eteen riviin tervehtimään yleisöä.
Tämän jälkeen vierasjoukkue tervehtii kotijoukkuetta nyökkäämällä tai vastaavalla tervehdyksellä
Muuta huomioitavaa

teikkaukseen osallistuvat vain erotuomari ja joukkueiden kapteenit

mahdolliset kokoonpanokuulutukset hoidetaan joukkueiden saapuessa kentälle

joukkuekuvausta ei toteuteta ennen ottelua

joukkueet eivät kättele toisiaan ennen eikä jälkeen ottelun
Ottelun aikaiset toimenpiteet:

maalintekoa saa juhlia turhaa koskettelua ja muuta lähikontaktia välttäen

ottelun aikana tapahtuva juominen tulee tehdä omasta henkilökohtaisesta pullosta

loukkaantumistilanteessa vain sallitut kaksi loukkaantunutta hoitavaa joukkueen edustajaa
(lääkäri, huoltaja tms.) voivat pidempiaikaisesti rikkoa suositeltua turvaetäisyyttä

kaikenlaisia ”torikokouksia” (esim. riketilanteessa) tulee välttää

sylkemistä ja nenän niistämistä kentällä tulee välttää

yskiminen tai aivastaminen nenäliinaan tai hihaa/paitaa suojana käyttäen

vältetään kasvojen koskettelua käsin ja hien pyyhkimiseen käytetään pyyhettä tai hihaa

2.7 Todettu koronatapaus joukkueessa
Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan ensisijaisesti viranomaisten ohjeistuksia.
Jos joukkueeseen suunnataan terveydenhuoltoviranomaisten taholta sellaisia toimia, jotka
vaikuttavat tai voivat vaikuttaa joukkueen pelaamiseen, on seuran yhteyshenkilön välittömästi
ilmoitettava siitä kilpailunjärjestäjälle. Ilmoitus tehdään puhelimitse ja/tai sähköpostitse.
Ilmoituksen saatuaan kilpailunjärjestäjä päättää tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä.
3.0 ERITYISJÄRJESTELYT OTTELUTAPAHTUMASSA (YLEISÖN TURVALLISUUS)
Vastuu ottelutapahtuman turvallisesta järjestämisestä on kotijoukkueen seuralla. Ennen ottelua ja
esim. lipunmyynnin yhteydessä seuran on tuotava selkeästi esiin, että sairaana tai oireisena otteluun
ei saa tulla.
Ottelutapahtumien erityisjärjestelyissä noudatetaan valtion viranomaisten sekä paikallisten AVI:en
suosituksia. Aluehallintoviraston ”Usein kysytyt kysymykset” -sivulle on koottu kattavasti tietoa
ajankohtaisista ohjeistuksista: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset
Kotijoukkue on velvollinen kiinnittämään ottelutapahtumassaan yleisön nähtäville valmiita THL:n
julisteita, joita voi tulostaa täältä >> https://aineistopankki.thl.fi/l/jbZNxGVSvHhq
3.1 Läsnäolijoiden hallinta
Ottelutapahtumasta vastaava seura on velvollinen laatimaan turvallisuussuunnitelman, jossa
kuvataan rajoitetun yleisömäärän sisäänpääsy ja liikkuminen ottelupaikalla.
Suunnitelmaa laadittaessa on huomioitava erityisesti turvavälien noudattaminen
 yleisön saapuessa ottelustadionille – useampia kulkureittejä käyttäen
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lipunmyynnin ja turvatarkastusten yhteydessä – säilytä turvavälit ja vältä jonoutumista
yleisön ohjaamisessa katsomolohkoihin/osoitetuille istumapaikoille
yleisön poistumisessa stadionilta – porrastaen useamman kulkureitin kautta

Kaikissa tilanteissa pyritään takaamaan 1–2 metrin turvavälien säilyminen.
Ellei turvavälien toteutumista pystytä kaikissa tilanteissa varmistamaan, on katsojien käytettävä
kasvomaskia.
Mahdollisten myyntipisteiden organisoinnissa on huomioitava
 jokaisella katsomonlohkolla omat myyntipisteet
 myyntihenkilöstön on käytettävä kasvomaskeja
 kaikki myyntipisteet varustetaan käsien desinfiointiaineilla
 suositaan valmiiden myyntipakkausten käyttämistä
 suositaan kortti-/mobiilimaksamista tai tasarahan käyttöä
 vältetään käytäntöjä, jossa asiakas itse koskee myyntipisteen tarvikkeisiin (esim. ottimet,
termoskannut yms.)
Kenttäalueen WC:t ja muut tilat, kuten suihkuhuoneet, on säännöllisetsi ja huolellisesti siivottava ja
niissä on oltava varattuna riittävästi saippuaa tai käsidesinfiointiainetta ja käsipyyhkeitä.
3.2 Turvavälit katsomoissa
Katsomoissa huolehdittava riittävä 1–2 metrin turvaetäisyyksistä yleisön istumapaikoilla. Kukin
sektori, johon yleisöä asetellaan, on mukautettava sektorin paikkojen määrään ja jokaiselle sektorille
on oltava vähintään yksi sisäänkäynti. Saman perheen tai ruokakunnan jäsenet voivat olla vierekkäin.
Suositellaan, että seurat eivät vielä vallitsevassa tilanteessa järjestä kannattajilleen organisoituja
vieraspelimatkoja.
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LIITE A: YLEISET SUOSITUKSET SEURAORGANISAATIOILLE KORONAVIRUKSEN SUHTEEN
Koronaviruksen oireet: Kaikkien seura- ja joukkuetoimijoiden (ml. pelaajat ja valmentajat) tulee aina olla
tietoisia koronaviruksen erilaisista oireista.
Yleistä tietoa koronaviruksesta ja sen oireista löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta >>
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Yleiset oireet

kurkkukipu

yleinen sairauden tunne

lihassäryt

kuiva yskä

kuume

nuha

Harvinaisemmat oireet

päänsärky

pahoinvointi

ripuli

Jos jollakulla seuraorganisaation jäsenellä on tämäntyyppisiä oireita, tulee hänen välittömästi eristää
itsensä kotiin, noudattaa terveysviranomaisten ohjeita ja suosituksia sekä ottaa yhteyttä oman
paikkakunnan infektiovastaanottoon tai terveyskeskuksen päivystykseen.
Seuran vastuulla on ylläpitää läheistä yhteyttä oireiseen henkilöön ja varmistaa, että viranomaisten
suosituksia noudatetaan.
Yleiset suositukset
Yleiset suositukset tartunnan leviämisen vähentämiseksi yhteiskunnassa:

Pese kädet säännöllisesti ja huolellisesti saippualla ja vedellä

Yski kertakäyttönenäliinaan tai kainaloon

Vältä koskettelemasta kasvojasi käsilläsi

Pyri kaikissa tilanteissa säilyttämään 1–2 metrin turvaetäisyys kanssaihmisiin

Varmista, että kotisi puhdistetaan ja tuuletetaan usein

Vältä sosiaalisia kontakteja (erityisesti vanhukset ja riskiryhmiin kuuluvat)
Yllä on lueteltu joitain suosituksia, jotka on huomioitava myös ottelun aikana. Huomioi myös Palloliiton
päivittyvät ohjeistukset joukkueharjoittelun toteuttamiseksi.
Seuraorganisaation henkilöstö (pelaajat, valmentajat, seuratyöntekijät)
Minimoidaan harjoituksiin ja otteluihin osallistuvien ihmisten määrä. Kaikista harjoitus- ja
ottelutapahtumaan osallistuvista pidetään kirjaa ja muistiinpanoja säilytetään tapahtumakohtaisesti
vähintään 14 vuorokautta.
Harjoitusten aikana suositellaan, että kentällä ovat vain pelaajat ja tarvittava määrä valmentajia. Kaikki
muut seuraavat harjoituksia kenttäalueen ulkopuolella.
Ottelutapahtumissa kentällä ovat pelaajien ja valmennustiimin lisäksi vain välttämättömimmät
taustahenkilöt (jojo, huoltaja, lääkäri yms.).
Henkilön, joka kuuluu viranomaisohjeiden mukaisiin riskiryhmiin, huomioi paikallisen tautitilanteen ja
noudattaa erityistä varovaisuutta ottelutapahtumiin osallistuessaan
WC-tilat
Käsien desinfiointiainetta ja saippuaa tulee käyttää huolellisesti ennen jokaista käyntiä ja sen jälkeen. WC:t
on puhdistettava päivittäin.
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LIITE B: ITSEARVIOINTILOMAKE PELAAJILLE JA JOUKKUEIDEN TAUSTAHENKILÖILLE
Itsearviointilomake on täytettävä ennen tapahtumaan lähtemistä (=ennen lähtöä kotoa).
Kirjaa päiväys, kehon lämpötila sekä ruksaa rehellisesti mahdollisten oireiden esiintyminen (K=Kyllä, E=Ei)
PVM
Kehon lämpö

*)

Kurkkukipu

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Yskä

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Päänsärky

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Pahoinvointi

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Ripuli

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Lihaskipu*)

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Muu oire**)

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

Ei tarkoita harjoituskipua tai aikaisempaa vammaa

**)

Muu oire – jos merkitsit ”Kyllä”, kuvaile oireita tarkemmin alle kunkin päivän kohdalle erikseen
PVM
”Muun oireen kuvaus”

Jos kehosi lämpötila on yli 37,5 astetta tai jos olet ko. päivän kohdalla vastannut ”Kyllä” yhteen tai
useampaan kysymykseen, harkitse vakavasti tapahtumaan osallistumista. Keskustele asiasta
joukkueenjohtajasi ja vanhempiesi (juniorit) kanssa ja tehkää päätös yhdessä.
Tarvittaessa ota yhteys kotipaikkakuntasi infektiovastaanottoon tai terveydenhuollon päivystykseen
ennen päätöksen tekemistä ja toimi heidän antamien ohjeiden mukaisesti.
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LIITE C: BUSSIN ISTUMAKARTTA (Malli – 28 hlöä/56 paikkaisessa bussissa)

VASEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PAIKALLA ISTUI

OIKEA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Henkilö xx
Henkilö xx

Henkilö xx
Henkilö xx

Henkilö xx
Henkilö xx

Henkilö xx
Henkilö xx
X
X
X
X
Henkilö xx
Henkilö xx

Henkilö xx
Henkilö xx

Henkilö xx

PAIKALLA ISTUI
Henkilö xx
Henkilö xx

Henkilö xx
Henkilö xx

Henkilö xx
Henkilö xx

Henkilö xx
Henkilö xx

Henkilö xx
Henkilö xx

Henkilö xx
Henkilö xx

Henkilö xx
Henkilö xx

Henkilö xx

Kuljettaja:

SUOMEN PALLOLIITTO RY FINLANDS BOLLFÖRBUND RF FOOTBALL ASSOCIATION OF FINLAND
Urheilukatu 5, 00250 Helsinki, Box 191, FI-00250 Helsinki, tel: +358 9 742 151, fax: +358 9 454 3352, www.palloliitto.fi

