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Tässä koronavirusaikaan liittyen turvallisuushuomioita ja ohjeita Lempo-Volleyn miesten 1-sarjan 
kotiotteluihin alkuvuodelle 2021. Näitä ohjeita tulee noudattaa yhteisen turvallisuuden ja 
terveyden edistämiseksi. 

Ohjeistus on päivätty 14.1.2021 ja sitä päivitetään tarvittaessa ja uusien mahdollisten Suomen 
hallituksen, THL:n tai Lentopalloliiton linjausten myötä. 

• Tämä ohjeistus koskee niitä otteluita, joissa ei voida koronarajoitusten johdosta ottaa 
yleisöä. Tällaisia pelejä ovat ainakin tammikuun 2021 ottelut, ja mahdollisesti myös muut 
alkuvuoden M1-joukkueen ottelut. 

• Koska otteluun ei pääse yleisöä, vähentää se huomattavasti tapahtumassa olevien 
henkilöiden määrää, eikä yleisölle tehtävää erillistä ohjeistusta tarvita. Siitä huolimatta, 
tapahtumassa noudatetaan muuten samoja ohjeita kuin yleisön ollessa paikalla, kuten 
käsihygienia, turvavälit ja kasvomaskien käyttö. Niistä tarkemmin seuraavaksi. 

• Lempo-Volley noudattaa Suomen Lentopalloliiton koronalinjausta ottelutapahtumasta. 
Linjaus astui voimaan 1.9. (Liiton koronalinjauksen ottelutapahtumista löydät täältä: 
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/koronalinjaukset.html). 

• Koska Lempo noudattaa liiton linjausta, Lempo noudattaa automaattisesti Suomen 
hallituksen, THL:n ja Aluehallintoviraston linjauksia. (Ks. liiton koronalinjaus). 

• Ottelupaikalle voi saapua ottelutapahtumaan liittyvät henkilöt vain täysin terveinä. Jos 
sinulla on oireita, et voi tulla ottelupaikalle. Jos sinun tulisi olla matkustamisen vuoksi 
karanteenissa, et voi tulla ottelupaikalle. Yleisöä ei voi saapua paikalle. 

• Tapahtumassa noudatetaan turvavälejä mahdollisuuksien mukaan ja muut kuin peliin 
osallistuvat henkilöt käyttävät maskia tapahtuman aikana. 

• Tapahtumassa ovat paikalla joukkueiden pelaajat ja taustahenkilöt, tuomarit sekä 
minimimäärä talkoolaisia, jotta tapahtuma voidaan järjestää. Esimerkiksi pallohenkilöitä ei 
erikseen ole. Talkoolaiset eivät lähtökohtaisesti ole juurikaan toistensa kanssa tekemisissä, 
koska tehtäväpaikat ovat eri puolilla hallia. Kohdatessaan talkoolaisilla on maskit, kuten 
koko tapahtuman ajan, ja he noudattavat turvavälejä mahdollisuuksien mukaan. 

• Järjestyshenkilöt ovat hallin ovella ja varmistavat, ettei hallille pääse ylimääräisiä henkilöitä 
ja mahdolliset katsojat eivät pääse paikalle. 

• Ottelusta on järjestetty livestriimilähetys, jotta sitä voi seurata kotoa. 
• Joukkueiden pukukopit ovat eri päissä hallia. 
• Joukkueet eivät vaihda kenttäpuolia pelin aikana. 
• Pelipallot desinfioidaan ennen ja jälkeen pelin.   
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• Ottelutapahtumassa on käsidesipisteitä useita ympäri hallia, muun muassa 
sisääntulopaikoissa. 

• Henkilöt pyrkivät pitämään kohtaamisissa turvavälit, ja ottelun kuuluttaja muistuttaa tästä, 
kuten myös käsihygieniasta. 

• Ottelussa pelaajat eivät liiton linjauksen mukaan kättele. 
• Molemmat joukkueet huolehtivat pelaajiensa henkilökohtaisesta hygieniasta, muun 

muassa henkilökohtaisista juomapulloista. 
• Suosittelemme koronavilkku-sovelluksen lataamista puhelimeen 
• Kaikki paikalle saapuvat tulevat peliin vapaaehtoisesti ja tiedostavat vallitsevan tilanteen ja 

osaavat käyttäytyä sen mukaisesti. 

• Jos tapahtumassa olleella todetaan tartunta ja näin ollen tapahtumassa olleet ovat 
mahdollisesti altistuneet, näin pyrimme saamaan asian kaikkien paikalla olleiden tietoon. 

o Tiedämme paikalla olleiden koti- ja vierasjoukkueiden pelaajat ja toimihenkilöt, 
tuomarit sekä omat talkoolaiset.  

o Vastustajille tiedotamme heidän yhteyshenkilöiden kautta, tuomareille joko kaikille 
erikseen tai Lentopalloliiton tuomarivastaaville. Omalle joukkueelle ja talkoolaisille 
tiedotamme suoraan omia kanaviamme kautta. 

o Infoamme Lentopalloliittoa ja Lempäälän kuntaa tapahtuneesta. 

Ohjeiden noudattamista valvovat tapahtumassa järjestyshenkilöt sekä järjestävä seuran omat 
toimihenkilöt. 

Noudatetaan ohjeita ja pysytään terveinä! 
Lempo-Volleyn 1-sarjajoukkue 

Yhteystiedot/vastuuhenkilöt: 

Juha Raunio 
juha.raunio@lempaala.fi 
0400 69 5555 

Antti Raunio 
raunio.antti@gmail.com 
040 350 1777 
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