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Nurmijärven Jalkapalloseura toteuttaa Palloliiton ohjeistusta koskien turnausten ja tapahtumien
järjestelyä

1. Yleisö
NJS:n miniturnaukset järjestetään Nurmijärven Sähkö Areenassa eli kuplahallissa. Nurmijärven
Sähkö Areenassa henkilökapasiteetti normaaliolosuhteissa on 400, mutta talvikauden
tapahtumissa henkilömäärä on rajoitettu.
Keusoten koronasuositusten mukaisesti hallin sisällä samanaikaisesti olevien henkilöiden määrä
rajataan noin 50 henkilöön. Tämä tarkoittaa sitä, että hallissa ovat vain pelaavat kokoonpanot ja
taustahenkilöt. Osallistujia on ennakkoon informoitu tulemaan paikalle vain terveenä,
noudattamaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja maskisuositusta. Tapahtumapaikalla ohjaamme
heitä tutustumaan hygieniaohjeistukseen ja noudattamaan turvavälejä. Ohjeista on teetetty
julisteita, joita sijoitetaan eri puolille tapahtumapaikkaa. Erityisjärjestelyt tarkoittavat sitä, että
ihmisten turvallisuus varmistetaan henkilömäärän rajaamisella sekä turvaetäisyyksien
noudattamisella esimerkiksi jonottaessa ulkokahvioon ja wc-tiloihin.
Hallista sekä kahviosta löytyy käsidesi ja käsipesupiste sijaitsee wc-tiloissa. Take away- kahviossa
toimivat vapaaehtoiset henkilöt. Kahviotuotteet ovat yksittäispakattuja ja vapaaehtoiset myyjät
käyttävät maskia ja suojakäsineitä.
Mikäli tilaisuuden jälkeen ilmenee altistuminen, yleisöä ja taustahenkilöitä tiedotetaan infektio- ja
tartuntatautiyksikön ohjeiden mukaisesti. Suosittelemme kaikille koronavilkun lataamista
kännykkään.

2. Pelaajat ja pelinohjaajat
Ottelupäivänä joukkueiden taustahenkilöt toimittavat turnaustoimistoon kirjallisen pelaajaluettelon
sekä yhteyshenkilön puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Osallistuvien joukkueiden toimihenkilöt
ovat vastuussa etukäteisohjeiden noudattamisesta, sekä maskin käytön ja pelaajien käsihygienian
valvomisesta. Hallin sisätiloissa henkilömäärä on rajattu noin 50 henkilöön, joten paikalla sallitaan vain

otteluohjelman mukaiset pelaajat ja taustahenkilöt. Lämmittelyalue sijaitsee ulkotiloissa. Ennen ja
jälkeen ottelujen ei suoriteta kättelyjä eikä alku- ja loppusereminioita.

Ohjeiden noudattamisen tarkoituksena on varmistaa osallistujien turvallisuus ja estää viruksen
leviäminen. Pallot desinfioidaan jokaisen ottelun välillä. Pelinohjaajat käyttävät suojakäsineitä ja
omaa henkilökohtaista pelinohjaajaliiviä.
Pukuhuoneessa saavat olla vain kokoonpanoon kuuluvat pelaajat ja taustahenkilöt. Joukkueen
ottelupalaverin kesto pukuhuonetiloissa on maksimissaan 15 minuuttia. Pukuhuoneeseen mentäessä
kädet on pestävä saippualla / desinfioitava käsidesillä. Pukukopissa tulee olla riittävä määrä
kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä ja jos käsipyyhkeet loppuvat toivomme siitä tietoa turnaustoimistoon.
Pukuhuonetiloissa on taattava 1-2 metrin etäisyys pelaajien istumapaikkojen välille tai maskin käyttö
jos etäisyydet eivät onnistu. Pukuhuoneet nimetään osallistuvien joukkueiden kesken ja pinnat
pyyhitään aina käytön jälkeen sinne tuotujen desinfiointipyyhkeillä. Pukuhuoneen hygienia
ylläpitäminen on sitä käyttävän joukkueen vastuulla.

3. Talkoolaiset
Talkoolaisten nimilistat kerää järjestävän joukkueen talkoovastaava tai joukkueenjohtaja. Talkoolaisten
määrää pyritään rajaamaan. Talkoolaiset ja pelinohjaajat tutustuvat tähän tartunnan torjunta
suunnitelmaan ja ovat sitoutuneita noudattamaan annettuja ohjeita.
Ohessa liitteenä palloliiton koronaohjeistus
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/ohjeistus_jalkapalloturnausten_toteuttamiseen.pd
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