
 

 

OHJEISTUS TALLINK TOURNAMENT 2020-TYÖNTEKIJÖILLE KOSKIEN KORONATILANNETTA 

 

Maskisuositus 

Kehotamme kaikkia turnaustyöntekijöitämme käyttämään kasvomaskeja työtehtävissään sisätiloissa. 

Tallink Tournament yhteistyökumppaneineen tarjoaa maskit käyttöön jokaiselle pelikoululle (toimitsijat ja 

salivalvojat), majoituskoululle (majoituksen työntekijät), ruokailuun (kaikki ruokailun työntekijät) sekä 

kuljetuspalveluun (kuljettajat). Maskit toimitetaan kouluille ja kuljettajat saavat ne kisakansliasta. 

Toimiminen sairastapauksessa 

Mikäli turnausvieras sairastuu, tärkeintä on saada henkilö pian pois muiden joukosta esimerkiksi tyhjään 

puku- tai luokkahuoneeseen. Huom. Lasta ei saa eristää yksin vaan seuraksi täytyy aina jäädä aikuinen. 

Turnaustyöntekijä soittaa heti turnauksen koronaneuvontaan numeroon 044-9270445 ja saa lisää ohjeita 

tilanteen mukaan. Pelaajan sairastuessa yhteys otetaan heti myös pelaajan vanhempiin valmentajan tai 

joukkueenjohtajan kautta. Mikäli pelaajalla on koronaan viittaavia oireita (vatsaoireet, flunssaoireet, kuiva 

yskä, maku- tai hajuaistien puute) on syytä hakeutua oman asuinkunnan terveydenhuoltoon testattavaksi.  

Kommentointi 

Toivomme etteivät turnaustyöntekijät kommentoi turnausjärjestelyjä ulkopuolelle välttääksemme 

päällekkäisen informaation leviämisen. Vallitsevan tilanteen takia tapahtumat keräävät nyt normaalia 

enemmän kiinnostusta ja mediahuomiota. Erityisesti mahdolliset mediakyselyt liittyen 

turvallisuusjärjestelyihin turnauksessa tulee ohjata numeroon 044-9270445 tai sähköpostitse 

sonja.herrala@tapiolanhonka.fi. 

Erityisohjeet pelipaikoille 

Hyvään hygieniaan kiinnitetään huomiota läpi turnauksen pelipaikoilla. Käsidesipulloja sijoitetaan sisään- ja 

uloskäynneille, toimitsijapöydälle ja mahdolliseen buffaan.  

Tehtävät: 

• käsidesipullojen sijoittaminen ja huolehtiminen että niissä on aina ainetta 

• käsien pesusta ja hyvästä hygieniasta muistuttavien monisteiden kiinnitys sisääntulolle 

• WC-tilojen paperien ja käsisaippuoiden määrästä huolehtiminen sekä siistinä pitäminen 

Joukkueiden ohjaaminen ja ottelut: 

• joukkueet saapuvat pelipaikalle juuri ennen ottelunsa alkua – lämmittelyt ulkona 

• pukuhuonetiloja ei käytetä, vaan joukkueet poistuvat pelipaikalta pelivarustuksessa 

• ennen ottelua jokainen pelaaja käyttää käsidesiä ja myös pelipallo desinfioidaan samalla aineella 



• otteluissa ei kätellä pelaajia, valmentajia eikä tuomareita – ottelun jälkeen joukkueet siirtyvät 

vapaaheittoviivoille jossa suoritetaan mahdolliset huudot ja annetaan aplodit vastustajalle 

Erityisohjeet majoituskouluille 

Majoituskouluilla joukkueet pyritään sijoittamaan luokkahuoneisiin niin, että luokkatilojen välillä on 

mahdollisimman paljon tilaa. Ylimääräistä liikkumista koululla tulee välttää ja pyrkiä ohjeistamaan 

joukkueita viettämään aikaa oman joukkueen kesken. ”Yleinen hengailu” on parempi suorittaa ulkona tai 

oman joukkueen kesken luokkahuoneissa, kuin majoituskoulun käytävillä. Yksi luokkahuone tulee varata 

mahdollisia sairastapauksia varten, jotta pelaaja tai muu turnauksen osallistuja saadaan nopeasti erotettua 

muista.  

Tehtävät: 

• käsidesipullojen sijoittaminen sisääntuloille 

• käsien pesusta, turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta muistuttavien monisteiden kiinnitys seiniin 

• aamu- ja iltapalatilojen siistinä pitäminen ja desinfiointi säännöllisesti 

• WC-tilojen paperien ja käsisaippuoiden määrästä huolehtiminen sekä siistinä pitäminen 

Erityiohjeet ruokailuun 

Ruokailussa tulee huolehtia erityisen hyvästä hygieniasta. Kaikki ruokailussa työskentelevät käyttävät 

kasvomaskeja sekä ohuita käsineitä, jotka ruokailuun toimitetaan. Niitä tulee vaihtaa riittävän usein. 

Ruokailun sisäänkäynnille sijoitetaan reilusti käsidesipulloja ja ohjeistuksia lähimmille käsienpesupaikoille. 

Käytössä ei ole tänä vuonna itsepalvelu buffaa, vaan ruokailun henkilökunta annostelee ruuat lautasille.  

Ruuhkatilanteita pyritään välttämään kaikin keinoin. Ruokaa tulee ottamaan kerrallaan yksi joukkue, 

seuraava joukkue odottaa hyvän turvavälin päässä edellisestä. Lattiaan teipataan merkit helpottamaan 

jonotusta. Mikäli ruokala meinaa ruuhkautua, pyydetään seuraavia joukkueita odottamaan hetki jotta 

sumaa saadaan purettua.  

Tehtävät:  

• lattiateipit helpottamaan jonotusta turvaväleillä 

• käsidesipullot sisäänkäynnille 

• käsien pesusta, turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta muistuttavien monisteiden kiinnitys seiniin 

• huolehtiminen että henkilökunnalle riittää aina kasvomaskeja ja käsineitä  

• ruuhkautumisen valvonta ja ennaltaehkäisy 

 

Koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn liittyvät turnausohjeet päivittyvät jatkuvasti tallintournament.fi - 

sivustolle. Löydät ne kohdasta ”INFOT”.  

Sairastapauksissa tai muissa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä, ota heti yhteyttä turnauksen 

koronaneuvontaan numeroon 044-9270445. Turnausorganisaatiolla on suora yhteys Espoon kaupungin 

tartuntatautien lääkäreille, josta saamme konsultointiapua tarvittaessa.  

 

 

 


