
 
 
 
TOIMINTAOHJEET LOHJAN TAITOLUISTELIJOIDEN 
KILPAILUISSA 28.11.2020 
 
 
 
 

Saapuminen hallille  
 

- Kilpailuun saa tulla vain täysin terveenä ja oireettomana. 
- Hallille saa tulla tuntia ennen oman lämmittelyryhmän alkua.  
- Alakerran pukukoppeihin 1-4 kuljetaan jäähallin takaa alaovesta. Hallin parkkipaikalta 

katsottuna sinne kuljetaan hallin vasemmalta puolelta, ovi on heti ensimmäinen ovi 
hallin takaseinällä. 

- Yläkerran pukukoppeihin 5-8 kuljetaan ovesta, jossa lukee “pukukopit”. Ovi sijaitsee 
parkkipaikalta katsottuna hallin vasemmassa reunassa. 

- Kaikki halliin tulevat henkilöt pukevat kasvomaskin ennen halliin sisälle 
saapumista. Maskia käytetään hallin sisätiloissa, paitsi luistelusuorituksen aikana. 

- Halliin sisälle saavat tulla vain luistelijat ja valmentajat. (Lohjan kaupungin 
koronaohjeissa kielletty) 

- Katsomoon ei saa tulla yleisöä (Lohjan kaupungin koronaohjeissa kielletty, ja tätä 
valvoo myös hallin henkilökunta) 

- Tämän hetken (24.11.2020) tiedon mukaan kilpailuja ei videoida  
 
Hallissa sisällä 
 

- Jokaiselle seuralle on oma pukukoppi. Luistelijat ja valmentajat käyttävät vain oman 
seuransa pukukoppia. 

- Kopeissa on WC:t, joissa voi pestä käsiä. 
- Kopeissa on käsidesiä. 
- Käytävillä tai hallin puolella lämmittely on kielletty. Tämä on kielletty Lohjan 

kaupungin koronaohjeissa ja sitä valvoo myös hallin henkilökunta. 
- Kilpailijat poistuvat hallilta välittömästi oman kilpailusuorituksensa jälkeen lähimmästä 

ulko-ovesta. 
- Hallissa ei ole kahviota. 
- Valmentajille varataan yksittäispakattu kasvissosekeitto sekä riisipiirakoita ja 

hedelmiä jäähallin puolelle, A-oven läheisyyteen, jossa on myös mikro 
yhteiskäytössä. Ruuat syödään seuran omassa pukukopissa. 

- Levyt jätetään sisäänkäyntien yhteydessä olevalle pöydälle. 
- Ei ole erillistä kilpailutoimistoa. 

 
 
 
 
 
 



PUKUKOPIT JA JÄÄHALLIN PUOLELLE KULKEMINEN: 
 

Seura Pukukopin nro Jäähallin puolelle ovesta 

HyTL 5 (yläkerta) C 

KeLS 7 (yläkerta) D 

LT 8 (yläkerta) D 

MJT 3 (alakerta) B 

NTL 2 (alakerta) A 

TL 1 (alakerta) A 

VTL 4 (alakerta) B 

Tuomarit 6 (yläkerta) C 

 
 
Kilpailusuoritus 
 

- Pukukopeista 1-2 kuljetaan jäähallin puolelle ovesta A (kierreportaiden vieressä) 
- Pukukopeista 3-4 kuljetaan jäähallin puolelle ovesta B (ulko-ovesta tullessa 

käytävältä käännytään vasemmalle käytävälle, jonka päässä ovi on.) 
- Pukukopeista 5-6 kuljetaan jäähallin puolelle ovesta C, (sisääntuloaulassa 

kierreportaiden vieressä) 
- Pukukopeista 7-8 kuljetaan jäähallin puolelle ovesta D, (ulko-ovesta tullessa 

käytävän perältä käännytään oikealle käytävälle, jonka päässä ovi on) 
- Lämmittelyryhmään kuuluvien luistelijoiden kesken muistetaan turvavälit jäälle 

siirryttäessä. 
- Odotetaan omaa kilpailusuoritusta riittävin turvavälein. 
- Jäällä ei tarvitse käyttää maskia. 

 
Kilpailusuorituksen jälkeen 
 

- Luistelija poistuu mahdollisimman nopeasti hallilta. 
- Soitetut levyt voi noutaa jäähallin puolelta oven A läheisyydessä olevalta pöydältä.  

Suosittelemme, että niitä ei jäädä erikseen odottamaan, vaan esim valmentaja kerää 
kaikki seuran levyt talteen. 

- Palkintojenjakoa ei järjestetä. Pistelomakkeet ja pokaalit luovutetaan seuran 
valmentajalle jäähallin puolella, A-sisäänkäynnin läheisyydessä olevalta pöydältä. 

- Tulokset julkaistaan kilpailun nettisivulla heti kun ne ovat valmiit. 
 
 

 
 
 
 



Yleistä 
 

- Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 
lohjantaitoluistelijat@gmail.com 

- Sairastapauksissa pyydämme toimittamaan lääkärintodistuksen 2.12.2020 
mennessä, jolloin kilpailu- ja tuomarikuluja ei laskuteta. Ilman lääkärintodistusta 
veloitus kuten kilpailukutsussa on ilmoitettu.  

- Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta vastaa rekisteröity sairaanhoitaja. 
- Lohjalla on tällä hetkellä rauhallinen tilanne koronan suhteen (viime viikolla 4 uutta 

tartuntaa). 
- Olemme olleet yhteydessä kaupungin hyvinvointijohtajaan sekä pandemiajuryyn 

24.11.2020, ja tällä hetkellä estettä kilpailun järjestämiselle ei ole kunhan ohjeita 
noudatetaan.  
 

 
 
 
 
 
 


