
Pelaajan / vanhempien vastuullaSeuran vastuulla Joukkueen vastuulla

• Joukkue ilmoittaa 1.2.2020 klo 16 mennessä joukkueen kiinteät ryhmät 
toimistolle, toimisto@ahmat.eu

• Harjoitukset vedetään läpi vakiintuneissa harjoitusryhmissä. Ryhmien 
kokoonpanot pysyvät toistaiseksi samoina. Koskee myös valmentajia.

• Kaikkiin tapahtumiin edellytetään ennakkoilmoittautumista. 
• Jokainen tapahtumassa paikalla oleva henkilö tulee dokumentoida seuran 

läsnäoloseurantatapojen mukaisesti MYCLUB. 
• Hallin sisätiloissa, pois lukien jääharjoitus, käytetään maskia ohjeen mukaisesti
• Harjoitusryhmän koko max. 12 hlöä. Esim. 1valm.+1MV+10KP per 

kenttäpuolisko. 
• Koppi kohtaisesti pelaaminen sallittu
• U9 joukkueessa 2 valmentajaa / ryhmä

• Max kaksi harjoitusryhmää kerralla jäällä
• Joukkue huolehtii, että kaikki noudattavat seuralta annettuja ohjeita. 

LAIMINLYÖNNEISTÄ HARJOITUSVUOROT VOIDAAN PERUA

Liikkuminen hallissa
• Joukkue kokoontuu hallin ulkopuolella sovittuun aikaan. Koppeihin (2 kpl / 

harjoitusvuoro) siirrytään ryhmä kerralla 30 min ennen vuoron alkua
• Kilpahalliin kulku tapahtuu kahvion viereisestä ovesta, josta mennään koppiin 

hallin puoleisesta ovesta.
• Harjoitushalliin kulku ala-aulan ovesta, josta pukukoppeihin halliin sivuovesta ja 

hallin puolelta – ei pukukoppikäytävän kautta.
• Verkkokuivurista varusteet haetaan ja palautetaan koppi kerrallaan.
• Luistimien vieminen/hakeminen teroituksesta hoitaa toimihenkilöt
• Ennen jäävuoroa vaihtoaitioihin menoa odotetaan, että edelliset jäänkäyttäjät 

ovat poistuneet pukuhuonetiloihin
• Jäänkäyttäjät huolehtivat pukukoppien ja vaihtoaitioiden siisteydestä 

(SYLKEMINEN kielletty!!)
• Kun vuoro päättyy niin ei jäädä hallille notkumaan! Vuoron päättymisen jälkeen 

ryhmät poistuvat kopista 30 minuutin sisällä samaa reittiä kuin hallille tullessa.

Emme tule hallille kipeänä! Flunssan jälkeen
vähintään 2 oireetonta päivää ennen toimintaan
osallistumista.

Osallistuminen korona tapauksissa jälkeen
lääkäreiden ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti

Pesemme kädet saippualla. Käytämme
käsidesiä!

Joukkueet U12-U18 käyttävät kasvomaskia + 
kaikkien joukkueiden toimihenkilöt mikäli
henkilöllä ei ole terveydellistä estettä
kasvomaskinkäyttämiselle

Vanhemmat tuovat lapsensa harrastuksiin, eivät
tule hallin sisäpuolelle

Tulemme paikalle sovittuna aikana, ei
yhtään aikaisemmin tai myöhässä.

Vanhempien ja tapahtumiin nimeämättömien 
henkilöiden oleskelu hallin sisällä on ehdottomasti 
kielletty. Syksyllä oli henkilöitä hallissa
huomautuksista huolimatta, nyt tätä ei saa tapahtua.

• Valvoo annettuja ohjeita
• Ryhtyy toimenpiteisiin 

laiminlyönti tapauksissa
• Järjestää viikoittaisen Teams

palaverin pe klo 17:00  - 17:30 
(seura + jojot + 
vastuuvalmentajat)

• Päivittää ohjeita tarpeen mukaan
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