
 

 
 

  

Muodostelmaluistelun kutsukilpailussa 13.11. huomioitavat 
terveysturvallisuusohjeet / Riihimäen Jäätaiturit ry 

 

Kilpailun nimi Muodostelmaluistelun kutsukilpailu 

Kilpailun ajankohta 13.11.2021 

Tapahtumapaikka Riihimäen 1. jäähalli, Hj. Elomaan katu 4, 11130 Riihimäki 

Korona-asioista 
vastaava henkilö 

Nina Hannola 

yhteystiedot 
Vain kilpailupäivänä: 
040 935 4895 

kilpailut.rjt@gmail.com 

 

Kilpailussamme noudatetaan alle kirjattuja ohjeita. Ohjeistus perustuu viranomaisten ja 
Riihimäen kaupungin ohjeisiin sekä Riihimäen jäähallin tilakapasiteettiin. Pidätämme 
oikeuden muutoksiin. 
 
Keskeistä on seuraavat ohjeet: 

• Saavu kilpailuumme vain täysin terveenä 

• Jos tiedät olevasi altistunut, älä tule paikalle  

• Epäselvässä tilanteessa toimi terveysviranomaisten ohjeen mukaisesti 
 

• Muista turvavälit sekä hyvä käsihygienia kilpailualueella liikkuessa 

• Noudata maskisuositusta  

• Tarpeetonta liikkumista kilpailualueella pyydetään välttämään 

• Pukukoppirakennuksessa saavat olla vain rekisteröidyt henkilöt kilpailun 
henkilökunnan lisäksi 

• Jäähallin katsomosta on erotettu osa joukkueiden käyttöön, osa on yleisön 
käytössä. Lisäksi on laukkuparkki. 

 
Riihimäen jäähalleista jäähalli yksi pukukoppirakennuksineen on kilpailun käytössä. 
Jäähallista kaksi (JJ-areena, uusi halli) VAIN hallien välissä olevaa kahvio ja eteistila 
sekä wc-tilat ovat kilpailun käytössä. 
 
Alla lisää käytännön ohjeita: 
 

Osallistumisen peruuttaminen 

 
Joukkue määrätään 
karanteeniin 

ei aikarajaa 

 

- ilmoittautumismaksu palautetaan 
- ei veloiteta arvioijakustannuksia 
Muussa tapauksessa toimitaan sääntöjen mukaisesti. 

 

Saapuminen kilpailupaikalle sekä kilpailuun valmistautuminen 

 Sisäänkäynti hallille 
Kisatoimiston kautta, osoite Hj. Elomaan katu 4, 
jäähalli 1 



 

 
 

 
Joukkueen edustaja ilmoittaa 
joukkueen kisatoimistoon 
pukukoppirakennuksessa 

Aikaisintaan 1,5 tuntia ennen oman 
kisasuorituksen alkua 

 
Joukkue saa tulla 
pukukoppirakennukseen 

Juuri ennen kilpailusuorituksen alkua suoraan 
joukkueelle nimettyyn koppiin/koppeihin 

 

Kilpailijoita pyydetään tulemaan jäähallille mahdollisimman valmiina 
kilpailusuoritukseen (meikit ja kampaukset). 
 
Jos joukkue saapuu jäähallille hyvissä ajoin ennen omaa kilpailusuoritusta, on 
joukkueen mahdollista käyttää jäähallin katsomosta merkittyä tilaa. Tarvittaessa 
luistelijat voivat tehdä tarvittavat ehostukset joukkueelle merkityllä paikalla 
katsomossa, EI wc-tiloissa tai pukukoppirakennuksen käytävillä. Katsomotilaa ei 
saa käyttää verryttelyyn tai venyttelyyn. 
 
Joukkueiden parkkialue löytyy vanhan jäähallin yksi pukukoppirakennuksen 
vierestä, osoite HJ. Elomaan katu 4.  

Maskit 

 

Suosittelemme vahvasti maskeja kaikille jäähallin sisätiloissa sekä 
palkintojenjaossa ja myyntipisteillä asioitaessa myös ulkona. 
Kilpailusuoritukseen mentäessä/poistuttaessa luistelijoiden ei tarvitse käyttää 
maskia, mutta valmentajien ja nimettyjen huoltajien/joukkueenjohtajien 
suositellaan käyttävän maskia myös kilpailusuoritukseen mentäessä/poistuttaessa. 
 
Luistelijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi 
maskeja tapahtuman ajaksi. 
 
Kasvomaskin turvallisen käytön ohjeet THL:n sivuilla: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-
kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille   

Verryttelytilat 

 

Verryttelytilaa ei valitettavasti ole tarjolla. Joukkueen verryttely on tehtävä 
ulkona/joukkueen haluamalla tavalla ennen jäähalliin ja pukukoppirakennukseen 
tuloa. Jäähallin läheisyydessä ulkona verrytellä voi entisen Peltosaaren koulun 
hiekkakentällä Hj. Elomaan kadun toisella puolen, osoite: Kalevankatu 5-11.  

Pukukopit 

 

Pukukopissa vietetään vain tarvittava aika. Pukukoppiin mennään ja poistutaan 
opasteiden ja kilpailun järjestäjän ohjeiden mukaisesti. 
 
Kilpailun järjestäjä tekee kopeissa kevyen siivouksen sarjojen välissä. 
Pukupukukoppeja ei voida tuulettaa lainkaan. 

Kilpailusuoritukseen meno/poistuminen sekä joukkueen kisahuuto 

 

Kisahuuto pyydetään huutamaan kopissa/ulkona ennen jäähallin siirtymistä. 
 
Joukkue siirtyy kilpailusuoritukseen/pois kilpailusuorituksesta merkittyjen ovien ja 
jääluukkujen kautta. Jäältä poistuva joukkue odottaa vaihtoaitoissa, että jäälle 
menevä joukkue on siirtynyt jäälle kokonaisuudessaan, ennen kuin poistuu 
jäähallista pukukoppirakennukseen. 

Palkintojenjako 

 
Palkintojenjako järjestetään aikataulun mukaisesti ulkona jäähallien välissä. 
Joukkueen kapteeni noutaa mitalit palkintojenjaossa ja jakaa ne joukkueen 
jäsenille myöhemmin joukkueen poistuttua kilpailualueelta. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille


 

 
 

 
Joukkueen muut jäsenet voivat olla palkintojenjaossa mukana joukkueelle 
varatulla alueella ulkona. Suosittelemme maskien käyttöä myös palkintojenjaossa 
ulkona.  

 
Mupi-arviointisarjojen joukkuekohtaiset tulokset valmentaja noutaa kisatoimistosta. 
 

 
Tulokset julkaistaan RJT:n www-sivuilla mahdollisimman pian tulosten selvittyä: 
https://rjt.sporttisaitti.com/kilpailukausi-2020-2021/kutsukilpailut-13-11-2021/ 
 

 Joukkueiden lahjakassit ei ole järjestetty 

Joukkueiden katsomopaikat 

 

Joukkueille on varattu jäähallin katsomosta osoitettu osio. Katsomossa maskien 
käyttöä suositellaan. Jäähallin katsomo on pieni ja jäähalli on kylmä. Jäähallissa 
ollessa kassit tulee säilyttää laukkuparkissa.  
 

Joukkueen poistuminen kilpailualueelta 

 Joukkueiden toivotaan poistuvan kilpailualueelta välittömästi oman sarjan 
palkintojenjaon jälkeen. Jos joukkue jää kilpailualueelle, joukkueelle varattu tila on 
jäähallin katsomossa. 

WC-tilojen käyttö 

 

Yleiset WC-tilat löytyvät pukukoppirakennuksen käytävältä sekä hallin 2 (JJ-
areena) aulasta. WC-tilat ovat rajalliset, ja niissä vietetään vain välttämätön aika. 
WC-tiloja ei käytetä ehostautumiseen/muuhun kilpailusuoritukseen 
valmistautumiseen. 

Yleisö 

 
Kilpailuun otetaan yleisöä. Jäähallin katsomosta osa on yleisön käytössä, osa 
joukkueiden. Kilpailun streamausta ei järjestetä. 

Hallipalvelut 

 Kahvilapalvelut  

on järjestetty ja löytyvät ulkoa jäähallien välistä 
sekä hallin 2 (JJ-halli) aulasta. Maksu mielellään 
pankkikortilla, mutta myös käteinen käy. 
Huomioittehan turvavälit, käsihygienian ja maskit 
ostotilanteessa. 

 Ruokailu joukkueille ei ole järjestetty 

 Omien eväiden nauttiminen 
on sallittu katsomossa joukkueelle merkityssä 
paikassa 

 Ruusumyynti, arpajaiset  on järjestetty, löytyy jäähallin sisältä 

 Kisalakana 
on kielletty paloturvallisuuden vuoksi  
ja ylimääräisen hallissa liikkumisen 
ennaltaehkäisemiseksi 

 
Kiitos jo etukäteen ohjeisiin tutustumisesta sekä niiden noudattamisesta. 
Tervetuloa kilpailemaan turvallisesti Riihimäelle! 
 
Terveisin, Riihimäen Jäätaiturit ry hallitus sekä kilpailusihteerit 

https://rjt.sporttisaitti.com/kilpailukausi-2020-2021/kutsukilpailut-13-11-2021/

