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HYVINKÄÄN TAITOLUISTELIJAT RY.  

KORONA- JA KILPAILUPÄIVÄN OHJEISTUS 20.11.2021 KILPAILUSSA 

 

Kilpailussa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja. Ohjeet löytyvät myös kilpailun nettisivulta.  

Jokaisen kilpailuun osallistuvan ja hallille saapuvan on noudatettava annettuja ohjeita, jotka on laadittu meidän 

kaikkien turvaksi. Koronaohjeistuksessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin tilanteet, ettei 

tarpeettomia kohtaamisia synny ja kilpailut voidaan viedä turvallisesti läpi.  Koronaan liittyvät ohjeet laadittu 

THL:n, AVI:n, HUS:n, STLL:n, Keusoten ja Hyvinkään kaupungin ohjeita ja suosituksia noudattaen. 

 

SAAPUMINEN HALLIIN:  

Luistelijoiden saapuminen kilpailuun suoritetaan, jos mahdollista, aina ala-aulan ovien kautta, jonka 

jälkeen ilmoittautuminen infopisteellä. Mikäli luistelija saapuu yläaulan kautta, tulee hänen mennä 

suorinta reittiä infopisteelle, josta siirtyminen omaan pukuhuoneeseen. Huom! Saattajat eivät saa 

mennä koppikäytävälle/koppiin. Ko. alue on rauhoitettu vain luistelijoille, valmentajille ja muille 

hallin käyttäjille, joilla on harjoitusvuoro nuorisohallissa.  

Ala-aulassa on buffet, josta voi ostaa kahvia, teetä, leivonnaisia jne. Ostosten jälkeen siirtyminen 

suoraan katsomoon. Ala-aulassa tulee välttää ylimääräistä oleskelua. 

o Jäähallissa on voimassa edelleen vahva kasvomaskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan 

vahvasti kaikille 12 vuotta täyttäneiltä hallissa oltaessa ja aina, kun turvavälien säilyttäminen ei ole 

mahdollista.   

o Kaikkia yli 12 vuotiaita luistelijoita suositellaan käyttävän kasvomaskia kaikkialla muualla paitsi 

suorituksen aikana.  

o Saavu paikalle vain terveenä. Tapahtumaan osallistuminen sairaana tai edes lieväoireisena on 

kielletty. Jos tiedät olevasi altistunut koronavirukselle tai perheessä on asetettu henkilöitä 

karanteeniin, älä tule paikalle.   

o Jäähallin ala-aulassa ja yläaulassa on käsidesiautomaatteja, joita kaikkien halliin tulijoiden tulee 

käyttää. Käsien pesu on mahdollista jäähallin 2. kerroksen WC tiloissa sekä kilpahallin katsomon 

vieressä sijaitsevassa WC-tilassa.   

 

Kilpailun nimi  Tähtisarjojen kutsukilpailut 

Kilpailun ajankohta lauantai 20.11.2021 

Tapahtumapaikka Hyvinkään jäähalli, kilpahalli 

Kilpailutoimisto Jäähallin ala-aula, HyTL toimisto 

Korona-asioista vastaava Kilpailunjohtaja Riikka Mulder 

Sähköposti: kisat.hytl@gmail.com 

Puhelin: 040 755 7573 

Peruutukset/poissaolojen ilmoittaminen 

kilpailupäivänä 

Kilpailunjohtaja Riikka Mulder 

Sähköposti: kisat.hytl@gmail.com 

Puhelin: 040 755 7573 

mailto:kisat.hytl@gmail.com
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HUOM! Kilpailupäivänä poissaoloilmoitus ensin 

puhelimitse.  

 

PERUUTUS, sairaustodistusten 
toimittaminen 

Peruutuksista pyydämme lähettämään lääkärin- tai 
sairaanhoitajan kirjoittaman sairaustodistuksen 
28.11.2021 mennessä sähköpostitse 
kisat.hytl@gmail.com.  
 
Jos todistusta ei toimiteta, laskutetaan 
ilmoittautumismaksu sekä tuomarikulut normaaliin 
tapaan. Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa 
kilpailunjohtajalle sähköpostitse.  
 

SAAPUMINEN KILPAILUPAIKALLE 
 

 Kilpailijat 

 Valmentajat 

 Arvioijat/tuomarit 
 
 
 

Suosittelemme, että kilpailija saapuu hallille tuntia ennen 
oman kisan/lämmittelyryhmän alkua. Saapuminen halliin 
ala-aulan kautta. Ilmoittautuminen info-tiskille.  
 
Valmentajat saavat tulla hallille tuntia ennen ensimmäisen 
luistelijan kisaa/lämmittelyryhmää. Valmentajien 
saapuminen ala-aulan kautta.  
 
Arvioija/tuomari saapuminen hallille samoin tuntia ennen 
ensimmäistä omaa arvioitavaa kilpailusarjaa. Saapuminen 
ala-aulaan.  
 
Tarpeetonta oleskelua hallilla pyydetään välttämään.  
 

MUSIIKIT Musiikit on ladattu etukäteen kilpailujärjestäjän toimesta 
Taikkari-palvelun kautta. Pyydämme luistelijoita antamaan 
varamusiikin (cd-levy) valmentajalle oman 
kilpailusuorituksen ajaksi.  
 
Mikäli varamusiikkia tarvitaan, toimittaa valmentaja 
musiikin kuuluttamoon.  

PUKUHUONEET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaikkien yli 12 vuotiaiden luistelijoiden ja valmentajien 
tulee käyttää pukuhuoneessa kasvomaskia.  
 
Kilpailuissa on käytössä neljä (4) pukuhuonetta. Pyrimme 
sijoittamaan 2 seuraa/pukuhuone. Pukuhuoneet on 
varattu vain luistelijoiden ja valmentajien käyttöön. 
Vanhemmat/saattajat eivät saa mennä 
pukuhuoneeseen.  
 
Pukuhuoneissa pidetään turvavälit ja huolehditaan 
käsihygieniasta.  
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PUKUHUONEET 

 
 
Tarpeetonta oleskelua pukuhuoneessa tulee välttää. 
Pyydämme luistelijoita poistumaan pukuhuoneesta 
mahdollisimman pian oman kilpailusuorituksen jälkeen. 
 
Luistelijoiden ja valmentajien tulee käyttää vain heidän 
seuralle osoitettua pukuhuonetta.  
 

LÄMMITTELYTILAT Sään suosiessa suosittelemme lämmittelyn suorittamista 
ulkona.  
 
Kilpailijoille on osoitettu kolme lämmittelytilaa:  
 

1. juoksusuora katsomon takana 
2. lämmittelytila kahvion alapuolella 
3. jäähallin kuntosali hallin 2krs:ssa 

 
Kilpailijan ja valmentajan tulee valita se lämmittelytila, 
jossa on parhaiten tilaa, jotta turvavälit voidaan säilyttää.  
 

ENSIAPU Ensiavusta vastaa SPR, joka päivystää koko kilpailupäivän. 
SPR:n henkilökunnan tunnistaa punaisista virkavaatteista.  

SAAPUMINEN – YLEISÖ Yleisön saapuminen halliin yläaulan kautta. Kaikkia yli 
12vuotta täyttäneitä henkilöitä suositellaan vahvasti 
käyttävän kasvomaskia.  
 
Yleisön saapuminen paikalle on mahdollista vain terveenä. 
Tapahtumaan osallistuminen sairaana tai edes 
lieväoireisena on kielletty. Tuolloin kilpailun seuraaminen 
tapahtuu halutessa live streamin kautta. 
 
Kilpailun seuraaminen tapahtuu omalta katsomopaikalta. 
Tarpeetonta liikkumista katsomossa ja/tai käytävillä 
pyydetään välttämään.  
 

PALKINTOJENJAKO Palkintojenjako suoritetaan jäähallin ylä-aulassa tulosten 
vahvistamisen jälkeen. Palkintojenjako alueella tulee 
pyrkiä pitämään turvavälit niin hyvin kuin mahdollista.  
 

RUOKAILU Tuomarit ruokailevat tuomareiden kopissa (ruokaisa 
salaatti). Valmentajat (ja talkoolaiset) ruokailevat 
neuvotteluhuoneessa (ruokaisa salaatti).  
 
Kilpailijoille ei ole järjestetty ruokailua.  
 

KAHVILA/BUFFET Jäähallin kahvila Ylärima on avoinna kilpailun ajan.  
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HyTL:n oma buffetmyynti palvelee jäähallin ala-aulassa. 
 
 

KILPAILUN TAPAHTUMASIVU 
FACEBOOKISSA 

Hyvinkään taitoluistelijat ovat avanneet Facebook-sivuille 
kilpailutapahtuman, jonne päivitetään kisapäivän 
tapahtumia, aikatauluja sekä kilpailutuloksia.    
 
Sivulle pääset TÄSTÄ 
(linkki auki kirjoitettuna: https://fb.me/e/1bk2wsRgM)   
 

Kilpailun suoratoisto Luistelusuoritukset suora toistetaan SolidSport- palvelun 
kautta. Linkki tässä https://solidsport.com/hytl-kilpailut 
sekä kilpailusivulla.  
 

 

 

TOIVOTAMME KAIKILLE MITÄ PARHAINTA KILPAILUPÄIVÄÄ.  

Muistetaan toimia vastuullisesti. Tullaan paikalle vain terveenä, pidetään kasvomaskit kasvoilla aina, kun 
turvavälin tosiasiallinen pitäminen ei ole mahdollista. Pestään käsiä ja käytetään käsidesiä. 

NÄHDÄÄN HALLILLA! 
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