
 

 

 

 

TIEDOTE 21.01.2021 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69898742  

 

Puijo Wolley Juniorit ry:n toiminta 21.01.2021- 22.02.2021 

 

Itä-Suomen aluehallintoviraston 23.01.2021 voimassa olevan rajoituksen mukaisesti kaikki yli 

20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä. 

PuWon osalta harjoitus- ja kilpailutoiminta jatkuu rajoitukset huomioiden normaalisti ja 

sarjapelejä ja -turnauksia voimme pelata tämänhetkisen tiedon mukaan ilman katsojia. 

Jatkamme seuraavalla tavalla: 

 

1. Harjoitusvuoron tai pelin osalta vastuu on aina tapahtumanjärjestäjällä, eli tässä tapauksessa 

joukkueella tai ryhmällä. 

 

2. Tapahtumanjärjestäjän vastuu 

Tapahtumanjärjestäjä vastaa siitä, että saliin/harjoituspaikalle saapuvat vain kyseiseen 

tapahtumaan tulevat henkilöt ja he noudattavat seuramme ohjeistuksia (maskien käyttö, käsien 

desifiointi jne.). 

 

3. Harjoitus- ja pelivuorolle saapuminen ja poistuminen 

Saliin saavutaan mahdollisuuksien mukaan kootusti yhdessä. Joukkueen/ryhmän vastuuhenkilö 

vastaa myös, että salista/pukutiloista poistutaan vuoron jälkeen. 

Pukuhuoneesta otetaan tavarat mukaan saliin harjoituksen ajaksi, jotta pukuhuone on tyhjä 

seuraavalle ryhmälle. Saliin mennään vasta edellisen ryhmän poistuttua sieltä. Salista 

poistutaan katsomon puoleisten ovien kautta käytävää pitkin. 

 

4. Oheisharjoittelu 

- Neulamäen kuntosalilla saa harjoitella vain yksi joukkue kerrallaan.  

- Aulatiloissa lämmittely ja oheisharjoittelu vain, jos muita joukkueita ei enää ole siirtymässä 

harjoitustiloihin.  

 

5. Ottelutapahtuma 

Kotijoukkueen vastuuhenkilö vastaa, että kotijoukkue siirtyy pukutiloihin, sekä vierasjoukkueen 

saapuessa vastaa yhdessä vierasjoukkueen vastuuhenkilön kanssa siitä, että vain vieraileva 

joukkue ohjataan pukutiloihin. 

 

6. Maskien käyttäminen 

- Yli 12-vuotiailla harrastajille on erittäin vahva suositus maskien käyttöön harjoitus- ja 

pelipaikoilla. Toimihenkilöillä on harjoitus- ja pelipaikoilla maskipakko. 
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- Joukkue/ryhmä vastaa, että kaikki käyttävät maskia liikkuessaan harjoitus- ja pelipaikkojen 

yleisissä tiloissa. 

- Jos joukkueella/ryhmällä/toimihenkilöillä havaitaan liikkumista halleilla ilman maskeja, voi 

tämä johtaa määräaikaiseen taukoon harjoitteluvuoron osalta seuran määräämänä. 

 

 

Kysymyksiä ja vastauksia 

1. Voivatko harjoitukset jatkua normaalisti? 

- Kyllä voivat. Harjoitustoiminta ei kuuluu yleisötapahtuman piiriin ja kokoontumisrajoitukset 

eivät koske tällä hetkellä harjoitustoimintaa. 

2. Harjoitusvuorolla meitä on 22, voidaanko harjoitukset pitää? 

- Kyllä voidaan, sillä kokoontumisrajoitus ei koske harjoitustoimintaa. 

3. Saako harjoituksia tai pelejä tulla seuraamaan? 

- Halliin saavat tulla vain pelaajat ja toimihenkilöt 

4. Sarjapelit ja -turnaukset, miten toimitaan? 

- Pelit pelataan ilman yleisöä. Saapuminen pelitapahtumiin samalla tavalla kuin harjoituksiin. 

Kootusti ryhmän vastuuhenkilön johdolla. 

5. Kenen pitää käyttää maskia? 

- Puijo Wolleyn toiminnassa maskin käyttäminen on pakollista kaikille yli 15-vuotiaille. Yli 12- 

vuotiaille suosittelemme erittäin vahvasti maskien käyttöä. Vain perustelluista syistä maskia ei 

tarvitse käyttää (esim. joku muu sairaus estää tai hankaloittaa maskin käyttämistä). 

6. Minulla on flunssan oireita, voinko tulla harjoituksiin? 

- Vain terveenä joukkueen pariin, toimitaan yhdessä ja vastuullisesti. Tavoitteenamme on pitää 

harjoituspaikat auki ja harrastusmahdollisuudet käynnissä. 

7. Emme halua pelata terveydellisiin syihin vedoten sarjapelejä tai osallistua mini-ikäisten 

turnauksiin? 

- Lentopalloliiton ja Itä-Suomen Lentopallon ohjeistuksen mukaisesti osallistumisen peruminen 

ei aiheuta sanktioita seuralle tai joukkueelle. Mikäli joukkueen toimihenkilöt ja pelaajien 

huoltajat kokevat otteluiden olevan liian iso riski, voi pelin tai turnauksen peruuttaa. 

Joukkueenjohtajan tulee itse huolehtia peruutuksen ilmoittamisesta vastustajille, 

Lentopalloliittoon ja aluepäällikölle.  

https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/lentopalloliiton-sarjatoimintaan-

lisarajoituksia.html  

https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/lentopalloliiton-hallitus-ja-

kilpailuryhma-tarkensivat-liiton-korona-linjauksia.html  

https://www.olympiakomitea.fi/2020/11/20/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-

vaikutuksesta-urheiluun/  

Tarvittaessa toiminnanjohtaja tai valmennuspäällikkö voivat ottaa yhteyden liitto- ja aluetasolle. 

Joukkueenjohtaja vastaa myös salivuorojen peruuttamisesta tilavaraukset@kuopio.fi.  

8. Haluaisimme pelata mini-ikäisissä vain oman maakunnan sisällä, onnistuuko se?  

- Tähän liittyen odotamme aluepäällikön ohjeistusta liittyen mini-ikäisten turnauksiin ja niiden 

järjestämiseen. Syksyllä 2020 on pelattu vain alueellisia pooleja ja olemme seuranakin 

esittäneet alueelle tämänkaltaisen toiminnan jatkamista. 
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9. Ovatko kakkossarjan pelit harrastus- vai kilpailutoimintaa? Pelataanko otteluita?  

- Kakkossarjan pelit luokitellaan Lentopalloliiton mukaan kilpailutoiminnaksi. Ottelut pelataan 

liiton ohjeistukset huomioiden. 

10. Perheenjäsen on altistunut ja on karanteenissa. Voiko pelaaja tulla harjoituksiin? 

- Tässä noudatetaan THL:n ohjeistusta. Perheenjäsenen altistuminen ei estä muiden 

osallistumista toimintaan tai ns. normaaliin arkeen. Toki Kuopion alueen koronatilanne 

huomioiden kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta ja harkita, suojaako poisjääminen 

muuta joukkuetta ns. varotoimenpiteenä.  

 

Lisätietoa ohjeeseen liittyen: Maarit Viljakainen, toiminnanjohtaja, Puijo Wolley Juniorit ry, 

maarit.viljakainen@puijowolley.fi 
 


