
Ohjeistus koskien 4-5.12 viikonlopun pelejä. Joka tapauksessa liiton pelit ja turnaukset pelataan tavalla tai 
toisella nyt ja tulevina viikonloppuina. 
 

Salibandyliitto on yhdessä muiden lajiliittojen kanssa yrittänyt tulkita AVI tuoreiden 
linjausten sisältöä. Selkeää näkemystä ei ole. Koska viikonloppuna kuitenkin pelataan, Liitto 
ohjeistaa tulevan viikonlopun osalta seuraavaa: 
 
Hallitilan haltijan niin salliessa, Etelä-Suomen turnausmuotoiset sarjat pelataan ilman 
yleisöä. Kun näin toimitaan ja huolehditaan samalla normaaleista koronaturvallisuuteen 
liittyvistä käytännöistä, voidaan ottelut pelata ilman koronapassien tarkastamista. 
 
Yksittäisissä otteluissa järjestävä seura ratkaisee, halutaanko tilaisuuteen ottaa yleisöä. Jos 
yleisöä otetaan yli 20 henkilöä, pitää koronapassi ottaa käyttöön.  
 
Myös hallitilan haltija (esim. kunta) voi aina edellyttää koronapassin käyttöä.  
 
Jos koronapassia käytetään, sitä tulee lähtökohtaisesti edellyttää kaikilta. Huomaathan, että 
koronapassia ei voi vaatia alle 16-vuotiaalta, mutta esim. alle 16-vuotiaiden sarjoissa olevalta 
yleisöltä, jos tapahtumaan otetaan yli 20 henkilön yleisö. 

 
Tilanne voi jatkossa muuttua ja koronapassia vaaditaan kaikissa turnauksissa. Mikäli tilanne ei muutu 
jatketaan myös tulevina viikonloppuina em. ohjeen mukaisesti. 
 

ENNAKKOTIETOA JA VARAUTUMISTA RAJOITUSTEN KIRISTYMISEEN: 

 
Mikäli tilanne muuttuu niin että koronapassia vaaditaan kaikissa turnauksissa/peleissä että pelit voidaan 
ylipäätään pelata, niin liitto tiedottaa siitä erikseen. Tätä mahdollista tilannetta varten alla muutama asia 
jo etukäteen tiedoksi: 
Turnausmuotoisissa sarjoissa Etelä-Suomessa seuraavat yksityiset hallit hoitavat koronapassin kysymisen 
(eli näissä halleissa pelattavien turnauksien vastuujoukkueet eivät todellakaan ala kyselemään 
koronapasseja keneltäkään, vaan halliyrittäjä hoitaa asian): 
 
-Arena Center (Myllypuro, Ruskeasuo, Kaarela ja Hakaniemi) 
-Esport Areena 
-Campo Center 
-Tiger Sport 
-Askola Areena  
-Sipoo Areena 
-Tuusulan SBH 
-Keski-Uusimaa Areena/Klondyke 
-Masalan Joo-Areena 
 
Seuraavissa halleissa on sovittu että vastuuseura hoitaa koonapassien kysymisen eli tässä poiketaan 
edellisestä: 
 
-Tennari (LoSB omissa vastuuturnauksissaan) 
-Agricolahalli ja Loviisan Liikuntahalli (Loviisan Tor omissa vastuu turnauksissaan) 
-Påminne halli (FBC Raseborg omissa vastuuturnauksissaaan) 
-Mosahalli (EräViikingit) 
-Arkadia halli (SB-Pro) 
-Onni-Areena (SCH) 



 
Listan ulkopuolelle jää muutamia yksittäisiä turnauksia, jotka katsotaan tapauskohtaisesti. Näissä 
turnauksissa myös turnaussiirrot yksityisiin halleihin ovat mahdollisia jos vastuujoukkue ei halua 
koronapassia kysyä, siinä tapauksessa vastuujoukkuevuoro kuitenkin pysyy ennallaan pelipaikan 
vaihdoksesta huolimatta. 
 
HUOM! Koronapassien puute joukkueen pelaajistolla ei ole peruste ottelusiirtoon tai lieventävä 
asianhaara luovutustapauksissa.  
Joukkueiden kannattaa alkaa varautua siihen että joukkueessa on riittävä määrä koronapassin omaavia 
henkilöitä. Jos koronapassi puuttuu juuri joukkueen maalivahdilta, niin sitten on laitettava kenttäpelaaja 
maaliin. 
 
Yksittäisiä otteluina pelattavissa sarjoissa kotijoukkue hoitaa koronapassin kysymisen.  
 


