
Lempo-Volleyn turvallisuusohjeistus miesten 2-sarjan kotiotteluihin 2020-21 

Tässä koronavirusaikaan liittyen turvallisuushuomioita ja ohjeita Lempo-Volleyn 

miesten 2-sarjan kotiotteluihin kaudella 2020-2021.  

Näitä ohjeita tulee noudattaa yhteisen turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi. 

Ohjeistus on päivätty 27.10.2020 ja sitä päivitetään tarvittaessa ja uusien mahdollisten Suomen hallituksen, 

THL:n, AVI:n tai Lentopalloliiton linjausten myötä.  

• Ottelupaikalle voi saapua katsojat ja pelaamiseen liittyvät henkilöt vain täysin terveinä. Jos sinulla on 

oireita, et voi tulla ottelupaikalle. Jos sinun tulisi olla karanteenissa, et voi tulla ottelupaikalle.  

• Lempo-Volley noudattaa Suomen Lentopalloliiton koronaohjeistusta. Uusin ohjeistus astui voimaan 9.10. 

(Liiton koronaohjeistuksen ottelutapahtumista löydät täältä: 

https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/koronalinjaukset.html).  

• Koska Lempo-Volley noudattaa liiton ohjeistusta, Lempo-Volley noudattaa automaattisesti Suomen 

hallituksen, THL:n ja Aluehallintoviraston linjauksia. (Ks. liiton koronaohjeistus).  

• Aluehallintovirastojen määräysten mukaan yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi 

syyskuusta lähtien järjestää rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, jos tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 14.5.2020 antamaa ohjetta 

turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Hallin katsomo on yksi katsomolohko, jonka suurin 

henkilömäärä on 500. Se ei tule runkosarjan otteluiden yhteydessä ylittymään. Miesten 2-sarjan 

katsojaluvut alueella ovat yleisesti 30-70 henkeä, joten yli 200 henkilön tapahtumaa ei otteluista tule 

missään tapauksessa syntymään. Turvavälit varmistetaan niin, että kaikki kolme katsomoa avataan, joten 

katsomossa on tilaa istua väljästi, yleisöllä on mahdollisuus käsien desinfiointiin ja kahvilamyynnissä 

pyritään jonottamaan turvavälit noudattaen. Joka toinen istumarivi on lähtökohtaisesti poissa käytöstä 

turvavälien mahdollistamiseksi.  

• Ottelutapahtumassa on käsidesipisteitä useita ympäri hallia, muun muassa katsomoiden sisääntuloissa, 

lipunmyynnissä ja kahvioiden kohdilla.  

• Otteluissa pyritään mahdollistamaan maksaminen korttimaksulla lipunmyynnissä ja kahviossa. Sisääntulo 

ja katsomoon kulkeminen normaalisti, sillä koko katsomo on yksi 500 katsojan lohko. Hakkarin liikuntahalli 

kuitenkin mahdollistaa väljän istumisen kolmessa eri katsomonosassa. Toivommekin katsojien istuvan 

samassa katsomonosassa läpi pelin.  

• Ottelussa pelaajat eivät liiton linjauksen mukaan kättele.  

• Ottelun pelipallot on desinfioitu edellisten käytön jälkeen ja desinfioidaan pelin jälkeen.  

• Molemmat joukkueet huolehtivat pelaajiensa henkilökohtaisesta hygieniasta, muun muassa 

henkilökohtaisista juomapulloista.  

• Liiton linjauksen mukaan katsojat pysyvät erillisessä katsomossa koko ottelutapahtuman ajan. Myöskään 

pelaajat eivät tule katsomoalueella.  

• Lentopalloliiton linjauksen mukaisesti edellytämme katsojilta ja toimihenkilöiltä kasvomaskin käyttöä 

ottelutapahtumassa. Tuomarit, pelaajat ja valmennus käyttävät maskia oman harkintansa ja tehtävänsä 

mahdollistaman mukaisesti. Pääsylipun hinta sisältää kertakäyttömaskin.  

• Suosittelemme koronavilkku-sovelluksen lataamista puhelimeen  

https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/koronalinjaukset.html


• Kaikki paikalle saapuvat tulevat peliin vapaaehtoisesti ja tiedostavat vallitsevan tilanteen ja osaavat 

käyttäytyä sen mukaisesti.  

• Tämä ohjeistus löytyy seuran kotisivuilta, lempovolley.fi, joissa se on paikalle saapuvan yleisön helposti 

löydettävissä ja luettavissa ja ohjeistus on jaettu joukkueen sekä pääseuran sosiaalisen median kanavissa.  

 

• Jos tapahtumassa olleella todetaan tartunta ja näin ollen tapahtumassa olleet ovat mahdollisesti 

altistuneet, pyrimme saamaan asian kaikkien paikalla olleiden tietoon.  

• Tiedämme paikalla olleiden koti- ja vierasjoukkueiden pelaajat ja toimihenkilöt, tuomarit 

sekä omat talkoolaiset.  

• Vastustajille tiedotamme heidän yhteyshenkilöiden kautta  

• tuomareille joko kaikille erikseen tai Lentopalloliiton tuomarivastaaville  

• Omalle joukkueelle ja talkoolaisille tiedotamme suoraan omia kanaviamme kautta.  

• Infoamme Lentopalloliittoa ja Lempäälän kuntaa tapahtuneesta  

• Lisäksi yleisöön, joihin meillä ei ole suoraa yhteystietokontaktia, välitämme tietoa 

verkkosivuillemme, sosiaalisen median tileillemme ja kerromme uutisen paikallislehteen. Osa 

yleisöä on tuttua toimihenkilöille, ja heihin otamme suoraan yhteyttä.  

 

Noudatetaan ohjeita ja pysytään terveinä! Lempo-Volleyn miesten 2-sarjajoukkue  

Yhteystiedot: 

Harri Montonen harri.montonen@lempovolley.fi, 040 8340262  

Antti Raunio antti.raunio@lempovolley.fi, 040 350 1777 


