
 

                                                                                                              
Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n linjaus 

koronavirustartuntojen estämiseksi 
harrastustoiminnassa HUS:n, KeuSoten ja Suomen 

Jääkiekkoliiton suositusten mukaisesti 
 

KAIKKI OTTELUT KILPA- JA NUORISOHALLISSA PELATAAN TYHJILLE KATSOMOILLE. KILPAHALLIN 
KAHVILA YLÄRIMASSA ON TILAA 30 OSTAVALLE KAHVILAN ASIAKKAALLE. 

 

Koronaviruksen leviäminen Keski-Uudellamaalla on kiihtymisvaiheessa. Koronavirusinfektio tarttuu 
herkimmin kaksi vuorokautta ennen ja jälkeen oireiden alun. Leviämisen ehkäisemiseksi suosittelemme, että 
harrastustoiminnassa vähennetään ihmisten välisiä kohtaamisia ja samassa tilassa olemista. Suhtaudumme 

tilanteeseen sen vaatimalla vakavuudella noudattamalla kaikessa toiminnassa edelleen korostettua 
käsihygieniaa ja viranomaisohjeita, sekä -suosituksia. 

 

SAAVUTHAN HALLILLE AINOASTAAN TERVEENÄ !!! 
 

Yleiset toimintaohjeet Hyvinkään jäähallissa Jää-Ahmat ry:n alaisessa toiminnassa  
• Vanhemmat jättävät pelaajan Nuorisohallin sisäänkäynnin luokse (josta pelaajat tulevat sisälle). 
• Kaikkien toimintaan osallistuvien yli 13-vuotiaiden tulee käyttää kasvomaskia koko tilaisuuden ajan pl. urheilutilanne. 
• Pukukopit ovat joukkueen käytössä 60min ennen jäätä ja 30min sen jälkeen – älä odota vuoroasi pukukoppikäytävällä. 
• Kaikki tarpeeton oleskelu pukukoppikäytävällä on kielletty – käytävä on ahdas ja turvavälien noudattaminen mahdotonta.  
• Joukkueet porrastavat käytävillä liikkumista, vältetään tarpeettomia kohtaamisia, liikutaan ryhmässä - ”menkää te ensin me 

tulemme omalla vuorollamme” 
• Ennen vaihtoaitioihin menoa odotetaan, että edelliset jäänkäyttäjät ovat poistuneet kaukalon alueelta pukuhuonetiloihin – 

Odota että jää on ajettu ja vapaa. 
• Pelin päätyttyä kokoonnutaan omille siniviivoille kiittämään vastustajaa ottelusta, ”kättely” tapahtuu mailoja nostamalla tai 

taputtamalla jäähän, ei varsinaista kättelyä. 
• Vältetään tarpeetonta oleskelua jäähallin sisätiloissa, tämä koskee kaikkia, pelaajat, toimihenkilöt ja vanhemmat – 

jokainen tarpeeton kohtaaminen on riski. 
• Joukkue huolehtii pukukopin siivoamisesta – kaikkien yhteinen vastuu ja velvollisuus. 
• Nuorisohallin aulatila ei ole kokoontumista tai varusteiden säilytystä varten – odota ja säilytä varusteesi tarvittaessa 

autossa tai bussissa. 
• Suihkutilat ovat joukkueiden käytössä. Lastenvaiheen joukkueille (U14 ja nuoremmat) suositellaan peseytymistä 

kotona. 
• Poistuminen jäähallista tapahtuu kuten saapuminenkin, nuorisohallin sisäänkäynnistä ulos.  
• Vanhempien toivotaan odottavan pelaajia parkkipaikalla, ei hallin sisätiloissa 
• Hallille saavuttaessa ja poistuttaessa kädet pestään saippualla (20 sek) – kun käsien saippuapesu ei ole 

mahdollista, käytetään käsihuuhdetta. 
• Vältetään koskettelemasta nenää suuta tai kasvoja ja tarpeettomasti ovenkahvoja, kaiteita tai muita julkisten 

paikkojen pintoja. 
• Mahdolliset kysymykset seuran koronavastaavalle, Valmennuspäällikkö Tero Bergille ->  tero.berg@ahmat.eu 

 

Harjoitustapahtumien eritysohjeet 
• Suosittelemme, että osallistujien määrää rajoitettaisiin joukkueurheilussa 50 henkilöön. 
• Maksimissaan 20 pelaajaa pukukoppia kohden ja jos mahdollista kummastakin pukukopista tehdään ryhmät jotka 

harjoittelevat myös keskenään rastiharjoitteissa. 
 

Ottelutapahtumien erityisohjeet 
• Osallistujamäärää suositellaan rajaamaan joukkueurheilussa niin, että ottelutapahtumiin osallistuvat vain otteluiden 

pelaamiseen olennaisesti liittyvät henkilöt 50 henkilön raja on suositus, mutta ottelu ei saa jaadä pelaamatta tämän vuoksi. 
• Tarkoittaa sitä, että ottelut pelataan tyhjille katsomoille. 
• Ottelun toimitsijoille tulee olla tarjolla kasvomaskit, käsidesi sekä jäähyaitioihin käsipyyhkeitä, tämä on joukkueen vastuulla. 

 
 
 
 

Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n Hallitus 20.10.2020, voimassa toistaiseksi 
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