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Jalkapalloa ei tule pelata ja harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkin sairauden oireita tai hän kuuluu 

koronaviruksen kannalta johonkin riskiryhmään. Jos epäilet COVID- 19 tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden 

mukaan. 

 

 

Noudata valtioneuvoston, aluehallintoviraston ja THL:n oheistuksia 

 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta 

 

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

 

Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset | Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi) 

 

 

Noudatamme Palloliiton ohjeistusta jalkapalloturnausten toteuttamiseen sekä 

turnauspaikan omia ohjeistuksia 

 

https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/ohjeistus_jalkapalloturnausten_toteuttamiseen.pdf 

 

 

 

Toimintatavat turnauksen aikana: 

 

- joukkueet toimivat mahdollisimman paljon omina ryhminään ja kontaktit muihin joukkueisiin 

pidetään minimissään ja huomioidaan turvavälit 

- oman pelin päätyttyä joukkueen tulee välittömästi poistua kenttäalueelta 

- huolehditaan hyvästä käsihygieniasta (joukkueiden omat käsidesit ja kasvomaskit)  

- turnauspaikalla myös käsidesiä tarjolla 

- ottelutapahtumissa ei kätellä 

- yhteisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Kapteeni/joukkueenjohtaja saa mitalit järjestäjän 

edustajalta viimeisen pelin jälkeen toimiston edustalta 

- (alle 12 vuotiaille jaetaan kaikille mitalit, 12v. ja vanhemmat sarjoissa palkitaan vain kolme 

ensimmäistä joukkuetta) 

- pukuhuoneita ja niiden wc- ja suihkutiloja saa käyttää turvavälit huomioiden. Lähialueilta 

tulevien pelaajien suositellaan käyvän suihkussa vasta kotona. Pukuhuoneet ovat vain 

lyhytaikaiseen käyttöön, niissä ei saa pitää joukkueiden palavereita. Huolehditaan hyvästä 

käsihygieniasta pukuhuoneisiin mennessä ja poistuttaessa. 

- HUOM! Suoraman kesäisen huoltokopin tulipalon jäljiltä Suoramalla EI OLE 

PUKUHUONEITA käytettävissä. Kaukaa tulevien joukkueiden on mahdollista käydä pelien 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/ohjeistus_jalkapalloturnausten_toteuttamiseen.pdf


päätyttyä suihkussa Suoraman koululla tai Kyötikkälässä turnauspaikalla (runsas 

kilometri Suoramalta, Lätsä-Pekantie). Lisätietoja asiasta saat turnauspaikan toimistolta. 

- kenttäalueet on varattu vain pelaajien ja joukkueiden käyttöön. Yleisöä ei saa olla  

pelikenttien välissä.  

- Suoraman tekonurmella on katsomo ja Suoraman nurmikentän pitkillä sivuilla on tilaa katsojille. 

Riittäviä turvavälejä tulee noudattaa ja kasvomaskin käyttöä suositellaan. 

- Kyötikkälässä on oma iso katsomo, jossa myös tulee noudattaa riittäviä turvavälejä ja 

kasvomaskin käyttöä suositellaan.  

- Kyötikkälän alakentällä katsojat voivat olla kentän pitkällä parkkipaikan puoleisella sivulla 

noudattaen turvavälejä, kasvomaskin käyttöä suositellaan. 

- turnauskahviossa (sekä sisällä että ulkona olevassa turnauskahviossa) pidetään myös huolta 

turvaväleistä ja käytetään kasvomaskeja sekä huolehditaan hyvästä käsihygieniasta. 

Maksutapana suositellaan korttimaksua (myös lähimaksumahdollisuus) 

- turnauspaikalla on käsidesiä tarjolla 

 

 

Iloisen jalkapallon terveysturvallista turnausta kaikille! 


