Hei JyKi:n harrastajat niin pelaajat, toimihenkilöt kuin pelaajien vanhemmat/huoltajat!
Koronavirustilanne ei ole viime viikkoina hellittänyt, vaan Jyväskylässä altistumiset ja tartuntamäärät
ovat kasvaneet. Jyväskylässä on ollut vallitsevasta tilanteesta informaatiotilaisuus, jonka on pitänyt
tartuntataudeista vastaavaa lääkäri sekä Jyväskylän kaupungin edustajat. Seurassa voimassa olleet
suositukset ovat erittäin tarpeellisia myös jatkossa. Hyvin järjestettyjen turvatoimien
huolehtiminen varmistaa parhaimmissa määrin junioritoiminnan jatkumisen.
Seura on päättänyt tarkentaa 19.8.2020 lähetettyjä ohjeistuksia ja suosituksia 7.9.2020 alkaen.
Punaisella merkityt ovat lisäyksiä aikaisempaan ohjeistukseen.
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Koronavilkku -sovelluksen lataamista ja käyttöönottoa suositellaan kaikille.
Jäähallin sisäilma on tarkoitettu VAIN harrastaville lapsille ja nuorille sekä joukkueiden
toimihenkilöille
Harrastavien lasten vanhempien tulee kaikin keinoin välttää oleskelua jäähalli- ja muissa
joukkueiden harjoittelutiloissa
Ottelutapahtumissa ei-toimihenkilövanhempien pyydetään toteuttavan samaa ohjeistusta
Ottelutapahtumissa toimitsijoiden suositellaan vahvasti roolissaan käyttävän kasvomaskia,
koska iso osa viruksen kantajista ovat olleet oireettomia.
Vieraspeleissä joukkueita (pelaajat ja toimihenkilöt) suositellaan liikkumaan mahdollisimman
paljon yhteisenä tiiviinä ryhmänä välttäen ylimääräistä ryhmän sekoittamista tai jakautumista
eri paikkoihin matkan aikana.
Ei-toimihenkilövanhempia suositellaan pidättäytymään vieraspelimatkoista tai matkaa
suositellaan tehtäväksi omalla autolla, ei joukkueen kanssa samalla yhteiskuljetuksella.
Mikäli joukkueen tapahtumatoiminnassa tarvitaan ei-toimihenkilövanhempia avustajarooliin
(esim. pienten lasten ikäryhmät ja varusteiden pukeminen) suosittelemme vahvasti
käytettäväksi kasvomaskia.
Joukkueita pyydetään varusteineen poistumaan pukukopeista mahdollisimman nopeasti
jäävuoron päätyttyä (Buugilla koppiin 20min ennen jäätä ja poistuminen viimeistään 20min
jään jälkeen).
Mikäli joukkueen pelaaja/ toimihenkilö on altistunut virukselle, tulee hänen jäädä pois
joukkueen toiminnasta oma-aloitteisesti. Palaaminen toimintaan saa tapahtua vasta 14
vuorokauden kuluttua tai negatiivisen koronatestin jälkeen.
o Mikäli altistunut pelaaja on ollut mukana joukkueen toiminnassa, joukkueen toiminnan
keskeytyksestä päätetään tapauskohtaisesti tilannekartoituksen jälkeen.
Mikäli joukkueen pelaajalla/toimihenkilöllä todetaan koronavirus, joukkueen toiminta
keskeytetään välittömästi joukkueen saadessa tiedon. Toiminnan jatkumisesta päätetään
tapauskohtaisesti tilannekartoituksen jälkeen.
Vanhempainillat ym. joukkueen varsinaisen harjoittelu- ja pelitoiminnan ulkopuoliset
tapahtumat velvoitetaan toteutettavaksi verkkoyhteyksin tai erittäin väljillä / tuuletetuissa
tiloissa (esim. ulkoilmassa)
Joukkueita velvoitetaan kaikessa toiminnassaan huomioimaan erityisen tarkasti
voimassaolevat SJL:n jääkiekkotoimintaan sovelletut väljyys- ja hygieniasuositukset
(http://www.finhockey.fi/index.php/ajankohtaista/item/5121-paivitetty-ohjeistus-vainterveena-hallille)

Ohjeistukset astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa toistaiseksi. Ohjeistuksia muokataan
tarvittaessa viranomaisohjeistusten ja oman toimintaympäristömme epidemiatilanteen
mukaisesti.

Joukkueiden johtoryhmät ovat omissa rooleissaan velvoitettuja tekemään arjen toiminnassa aiheeseen
liittyvää viestintää ja valvontaa joukkueen toiminnan ympärillä. Johtoryhmien tulee varmistaa, että
järjestettävien harjoitus- ja ottelutapahtumien sekä sarjaotteluiden osallistujalistat ovat huolellisesti
dokumentoitu.
Oletamme vierasjoukkueiden kunnioittavan seuran päätöstä ja toimivat osana jääkiekkoyhteisöä
ohjeistuksen mukaisesti.
Päätökset perustuvat koronaviruksen tilannearvioon viikolla 36. Tavoitteena on lasten ja nuorten
terveys, sekä jääkiekko- ja jäähallitoiminnan turvaaminen.
Jyvässeudun Kiekko ry haluaa lämpimästi kiittää kaikkia yhteisössä olevia omissa rooleissaan
erinomaisesta yhteistyöstä viimeisten viikkojen aikana!
Vastuullisesti yksilönä ja yhdessä toimien ennaltaehkäisemme viruksen suurempaa leviämistä.
HUOM! Tikkakosken jäähallilla järjestettävissä turnauksissa, harjoitusotteluissa sekä sarjaotteluissa
tulee noudattaa seuraavia ohjeita:
- Kioskia voidaan pitää, mutta kioskissa myyjinä toimivien tulee huolehtia hygieniasta erittäin
huolellisesti. Myyjillä tulee olla kasvomaskit ja leivonnaiset suositellaan pakattavan yksittäin.
- Pukukopit, kopeille vievä käytävä, vaihto- ja toimitsija-aitioiden takana oleva käytävä sekä
vanhan kellotaulun puoleinen pääty tulee eristää siten, että sinne on pääsy vain pelaajilla,
joukkueen toimihenkilöillä sekä toimitsijoilla.
- Pelaajat ohjataan alku- ja loppuverryttelyyn sisäänkäyntisivun vasemmassa päädyssä olevasta
ovesta.
- Yleisön pääsy jäähallin ylätasanteelle estetään.
- Katsomotiloissa tulee tapahtuman järjestäjän seurata ja valvoa, että turvaetäisyyksiä
noudatetaan. Tarvittaessa osaa yleisöstä voidaan pyytää poistumaan vedoten
viranomaisohjeistuksiin turvaetäisyyksistä.
- Edellytetään, että tapahtuman järjestäjä hoitaa tapahtumaan riittävän määrän keltaisella
huomioliivillä varustettuja järjestyksenvalvojia (ei tarvitse olla kortillisia) huolehtimaan
ohjeiden noudattamisesta.
- Ohjeet tulee kertoa (mieluimmin etukäteen) osallistuville vierasjoukkueille.

HUOM!
Viranomaisten ohje koronavirustapauksien ilmaantumisiin – Jos koronavirustesti on positiivinen,
tartuntatautilain mukaisesti koulutettu henkilökunta tekee epidemioiden selvitystä ja tartunnan
jäljittämistä ja kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri määrittää karanteeniin asetettavat henkilöt.
Karanteeniaika on 14 vrk.
Jyvässeudun Kiekko ry:n puolesta,
Jari Rytkönen
puheenjohtaja

Aate Rytteri
toiminnanjohtaja

