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1 Johdanto  
 
Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi kaikissa Salibandyliiton yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa. 
Ohjeistuksen tarkoituksena on ottelutapahtumien turvallinen järjestäminen. 
 
Sarjat, joita tämä ohjeistus koskee 
 
F-liiga 
Miesten Divari 
Miesten Suomisarja 
Miesten 2. divisioona 
Suomen Cupin yksittäiset ottelut 
Junioreiden valtakunnallisten sarjoen yksittäiset ottelut 
 
Päivitämme ohjeistusta tarvittaessa pandemiatilanteen ja viranomaisohjeiden muuttuessa. 

Salibandytoiminnassa tulee noudattaa: 

• valtioneuvoston 
• aluehallintoviraston (AVI:n) sekä 
• THL:n ohjeistuksia 

 
Salibandya ei tule pelata eikä harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita.. 
 
Salibandyliiton alaisissa, yksittäisissä ottelussa ei tule toimia pelaajana, toimihenkilönä tai erotuomarina, 
mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita.  
 
Jos epäilet COVID-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan. 
 
Liitteet 
Liite A Yleiset suositukset seuraorganisaatioille koronaviruksen suhteen 
 

  

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus


 

 

2 Erityisjärjestelyt ottelutapahtumassa (joukkueet ja erotuomarit)  
 
Tämän osan tavoitteena on ohjeistaa ottelutapahtuman turvalliseen ja terveelliseen järjestämiseen 
joukkueiden sekä erotuomareiden näkökulmasta.  
 
 
Mikäli joukkueen pelaaja tai taustahenkilö omaa perussairauden, ratkaistaan tapaukset yksilöllisesti 
lääkäriä konsultoiden.  
 
 

 

2.1 Pelaajien, taustojen ja erotuomareiden terveydenseuranta  
 

Joukkueiden pelaajat ja toimihenkilöt sekä erotuomarit osallistuvat ottelutapahtumaan ainoastaan täsyin 
terveinä.  

Seurojen tulee seurata joukkueen toimintaan osallistuvien terveydentilaa ja ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin koronatilanteissa viranomaisohjeita noudattaen. 

 
2.2 Matkustamisessa huomioitavat erityispiirteet  
 

Matkustaessa ja liikuttaessa julkisissa paikoissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota turvaväleihin ja 
käsihygieniaan sekä välttää koskemasta käsillä mm. ovenkahvoihin tai kaiteisiin. Maskien käyttöä koskevat 
viranomaisohjeet tulee huomioida. 
 
 
2.3 Toiminta pukuhuoneessa 
 

Riittävien turvavälien sekä hygienian ylläpitoon pukuhuonetiloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

Pukuhuoneeseen astuessa kädet on pestävä saippualla / desinfioitava. Kädet on pestävä myös saapuessa 
pukuhuoneeseen erätauoilla sekä ottelun päätyttyä.  
 
 

 
2.4 Yleiset ohjeistukset turvavälien ja hygienian säilyttämiseksi otteluhallilla  
 
Kotijoukkue huolehtii riitävästä ohjeistuksesta turvavälien ja riittävän käsihygienian takaamiseksi kaikkien 
ottelutapahtuman osallistujien osalta. 
 
Kotijoukkueen tulee huolehtia käsien desinfiointiainetta yleison ja toimitaijoiden käyttöön. Jokainen 
joukkue vastaa itse omista desinfiointiaineistaan. 
 
 



 

 

Muut yleiset ohjeistukset joukkueille sekä muulle seuraorganisaatioille noudatettavasta hygieniasta ja eri 
tilojen käytöstä on kuvattu liitteessä A. 
  

Erotuomareiden mahdollinen otteluvalvojan ottelupalaute suositellaan annettavaksi jälkikäteen 

etäyhteyksin (otteluvalvoja ja erotuomarit sopivat tästä tapauskohtaisesti). Palautteen voi antaa myös 

muuten, kun palautetilaisuudessa noudatetaan turvavälejä ja muita hygieniaohjeita. Kaikissa tapauksissa 

otteluhallilta poistutaan mahdollisimman pikaisesti. 

 

 
2.5 Joukkueiden toiminta pelialueella 

 
Pelaajien ja erotuomareiden saapuminen kentälle järjestetään turhia lähikontakteja välttäen. Joukkueiden 
kapteenit käyvät tervehtimässä ottelun erotuomareita ja toisiaan ennen ottelun alkua, tilanteessa ei 
kuitenkaan kätellä. Kentälle tultaessa ei käytetä saattajia. 
 
Ottelun jälkeen joukkueet kokoontuvat vastakkain keskiviivan suuntaisesti. Ottelukohtaiset palkinnot 
jaetaan. Palkintojen jaon yhteydessä ei kätellä. Joukkueet eivät kättele toisiaan ottelun jälkeen, mutta on 
hyvä kiittää vastustajaa ottelusta jollakin muulla eleellä esim. nyökkäämällä. 
 
Ottelun aikana pelaajat ja erotuomarit juovat vain omasta juomapullostaan. Sylkemistä tulee välttää. 
Yskittäessä tai aivastaessa tämän on tehtävä hihaan tai käsipaperiin. Kasvojen pyyhkimistä kädellä tulee 
välttää. 
 
Joukkueet eivät vaihda pelipäätyjä eivätkä vaihtopenkkejä ottelun aikana. 
 
2.6 Erotuomariohjeita otteluun 
 
COVID-19-viruksella uhkailu:  
Kansallisen pelisääntötulkinnan mukaan tämä on väkivaltaista käytöstä, josta tuomitaan pelisääntöjen 
617:4 pykälän mukaisesti PR3 -rangaistus. Uhkailua on esimerkiksi pelaajan / toimihenkilön yskäisy toisen 
pelaajan/toimihenkilön kasvoille ja samalla pelaaja kertoo, että minulla on koronavirus. 
 
Muut erotuomariohjeet löytyvät erotuomareiden ohjeistuksesta COVID-19 pandemian aikana (linkki) ja 
tämän dokumentin liitteestä B. 
 
 

2.7 Todettu koronatapaus tai karanteeni joukkueessa  
 
Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan ensisijaisesti viranomaisten ohjeistuksia. 
Tautiketjujen jäljittämisestä vastaa viranomainen. 
 
Koronatapauksen kohdalla viestintä suositellaan keskitettäväksi seuran nimetylle vastuuhenkilölle. Lisäksi 
sarjavastaavaa tulee informoida todetusta tautitapauksesta.  
 
Joukkueen tulee informoida sarjavastaavaa välittömästi, kun pelaajia/toimihenkilöitä on asetettu 
karanteeniin, jos joukkue hakee ottelusiirtoa karanteenien johdosta. 
 
 
 



 

 

 

3 Erityisjärjestelyt ottelutapahtumassa (yleisön turvallisuus) 
 

Vastuu ottelutapahtuman järjestämisestä on järjestävällä seuralla. Ennen ottelua ja lipunmyynnissä seuran 
on tuotava selkeästi esiin, että sairaana tai oireisena otteluun ei saa tulla.  

Seura voi rajoittaa toistaiseksi vapaakorttien määrän siten, että otteluihin tulee päästää vähintään 20 
Salibandyliiton vapaakortin haltijaa. 

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä 
julkisten tilojen käytössä: 
http://bit.ly/ohjekoronavirustartuntojenehkäisystä 

Ohjeessa edellytetään muun muassa, että: 

• osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin 
turvavälien ylläpitämiseen 

• tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. 
• järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota 

mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 

Ottelutapahtumien erityisjärjestelyissä noudatetaan valtion viranomaisten sekä paikallisen AVI:n 
suosituksia. AVI:n usein kysytyt kysymykset -sivulle on koottu kattavasti tietoa ajankohtaisista 
ohjeistuksista:  

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#C 

Kaikissa mahdollisissa myyntipisteissä sekä lipunmyynnissä on suosittava korttimaksamista.  

 

 
  

http://bit.ly/ohjekoronavirustartuntojenehkäisystä
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#C


 

 

4 Media ottelupäivänä 

Median edustajat jaetaan tässä ohjeistuksessa kahteen alakategoriaan: ottelun lähettävä media sekä muu 
media. Ottelukohtaisesti alla esitettyihin viitesuosituksiin tehtävissä tarkempaa harkintaa.  

4.1 Ottelun lähettävä media ja seuran henkilöstö  

Oikeudenhaltijat:  

Live TV / kuva 
Sanoma 
 
Seuran henkilöstö 
Ottelun tilastointi: 1 
Kuuluttaja: 1 
Tulostaulu: 1 
Muu: 1-2  

4.2 Muu media  

Seura akkreditoi median edustajat mahdollisuuksiensa mukaan, kuitenkin varmistaen alla esitettyjen 
kansallisten medioiden mahtumisen ottelutapahtumiin.  

Suosituksena kansalliset mediat:  

Sanoma (IS, HS), Yle, MTV, STT, Iltalehti, Pääkallo, paikkakunnan paikallinen ykkösmedia.  

Valokuvaajat vain, jos todennettava työtehtävä. Seura osoittaa valokuvaajien työskentelyalueet.  

Seura päättää, mistä toimittajan edustajat voivat saada akkreditoinnin otteluun ja varmistaa, että hallin 
rajoituksiin kuuluvien henkilöiden kokonaismäärä ei ylitä sallittua viranomaisten määrittämää määrää.  

4.3 Seuraavat ohjeet koskevat tuotantoyhtiötä  

- Pieninkin merkki oireista - pysy kotona!  

- Ottelua edeltävät haastattelut ja pelin jälkeiset ovat sovitaan ennakolta ja ne tehdään tietyssä paikassa. 
Toimittaja + kuvaaja varmistaa etäisyyden haastateltavaan. 

4.4 Ohjeet muiden tiedotusvälineiden osalta  

-Pieninkin merkki oireista - pysy kotona!  

-Seuran mediavastaava/muu vastaava varmistaa, ketkä toimittajat ja valokuvaajat saavat akkreditoinnin.  

-Muun kuin tuotantoyhtiön saapumisaika on rajoitettu 15-45 minuuttiin ennen ottelun alkua.  

-Vain henkilöt, joiden on välttämättä käyttää pressitilaa pääsevät sinne. 



 

 

-Toimittajien ja valokuvaajien sijaintia rajoitetaan, jotta riittävä etäisyys säilyy.  

- Lehdistötilaisuus suositellaan järjestettäväksi riittävin etäisyyksin. Haastateltavat ohjataan paikalle seuran 
mediavastaavan toimesta. Kulku kentälle järjestettävä ja ohjeistettava selkeästi.  

-Jokaisen, joka työskentelee lähellä pelikenttää – lukuun ottamatta otteluun liittyviä haastatteluja tekevät 
TV- tuotannon henkilöt – pitäisi pysyä erossa joukkueiden jäsenistä.  

-Kaikkia järjestäjän ohjeita on noudatettava. Rikkomukseen voi liittyä akkreditoinnin peruuttaminen 
kaikista tapahtumista.  

5.0. Rajoitusten poistuessa  

Viranomaisten salliessa julkiset kokoontumiset, yleisötapahtumat ja matkustamisen normaalisti, 
sovelletaan myös Salibandyliiton yksittäisten otteluiden tapahtumissa sarjamääräyksiä ja ohjeita 
normaalisti. Kuitenkin epidemiatilanteen ollessa käynnissä, kiinnitetään viranomaisten ohjeistuksiin ja 
linjauksiin jatkuvaa huomiota, ja ajantasaisinta tietoa noudatetaan. 

 

 

  



 

 

Liite A: Yleiset suositukset seuraorganisaatioille koronaviruksen suhteen  

Koko seuraorganisaation (ml. pelaajat ja valmentajat) tulee aina olla tietoinen koronaviruksen erilaisista 
oireista. Yleistä tietoa koronaviruksesta ja sen oireista löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
verkkosivuilta  
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

Yleiset oireet:  

• kurkkukipu  
• yleinen sairauden tunne  
• lihassäryt  
• kuiva yskä  
• kuume  
• nuha 

Melko harvinaiset oireet:  

• päänsärky  
• pahoinvointi  
• ripuli  

Jos jollain seuraorganisaation jäsenellä on oireita, hänen tulee välittömästi eristää itsensä kotona, 
noudattaa hallituksen suosituksia ja toimia terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Seuran vastuulla on 
ylläpitää läheistä yhteyttä oireiseen henkilöön ja varmistaa, että viranomaisten suosituksia noudatetaan.  

Yleiset suositukset  

Yleiset suositukset tartunnan leviämisen vähentämiseksi yhteiskunnassa:  

• Pese kädet säännöllisesti ja huolellisesti saippualla ja vedellä  
• Käytä kasvomaskia 
• Yski kainaloon  
• Vältä koskettamasta kasvojasi käsilläsi  
• Pyri kaikissa tilanteissa 1-2 metrin turvaetäisyyden käyttämiseen  
• Varmista, että kotisi puhdistetaan ja tuuletetaan usein.  
•  

 

Yllä on lueteltu joitain suosituksia, jotka on huomioitava myös ottelun aikana. Huomioi myös Salibandyliiton 
päivittyvät ohjeistukset joukkueharjoittelun toteuttamiseksi.  

 

 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
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