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Hyvinkään Taitoluistelijoiden KORONAOHJEET 

29. – 30.1.2022 Hyvinkää Trophy kutsukilpailuissa 
 
Kilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja koronapandemian aikana. Koronaan liittyvät ohjeet 
laadittu THL:n, AVI:n, HUS:n, STLL:n, Keusoten ja Hyvinkään kaupungin ohjeita ja suosituksia noudattaen. 
 
Jokaisen kilpailuun osallistuvan ja hallille saapuvan on ehdottomasti noudatettava annettuja ohjeita, jotka 
on laadittu meidän kaikkien turvaksi. Ohjeistuksessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin 
tilanteet, jottei tarpeettomia kohtaamisia synny ja kilpailut voidaan järjestää turvallisesti. 
 
Näitä ohjeita päivitetään tarvittaessa, ja uusimmat ohjeet löytyvät aina kilpailun nettisivulta.  

 

Kilpailun nimi Hyvinkää Trophy kutsukilpailu 

Kilpailun ajankohta La 29.1.2022 8.30 – 21.30 
Su 30.1.2022 8.30 – 19.30 

Tapahtumapaikka Hyvinkään jäähalli 

Korona-asioista vastaavat  Riikka Mulder  
kisat.hytl@gmail.com  
puh. 040 755 7573 
 
Taija Koskinen 
Puheenjohtaja@hytl.fi 
Puh. 050 560 0803 

 

SAAPUMINEN HALLIIN:  

Kilpailijoiden saapuminen kilpailuun suoritetaan aina jäähallin 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 harjoitus- tai pelivuoro nuorisohallissa.  

Kaikkea ylimääräistä oleskelua hallin tiloissa tulee välttää. 

o Jäähallissa voimassa vahva kasvomaskisuositus ja kaikkien luistelijoiden tulee pitää 

pukuhuoneissa kasvomaskia. 

o Halliin saapuminen on sallittu vain terveenä. Kilpailuun osallistuminen sairaana tai 

edes lieväoireisena on kielletty. Jos osallistuja tietää olevansa 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 pukuhuoneissa, jäähallin 2. 

kerroksen WC tiloissa sekä kilpahallin katsomon vieressä sijaitsevassa WC-tilassa.   
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Osallistumisen 
peruuttaminen 

● Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 
kisat.hytl@gmail.com.  

● Saman päivän peruutukset viipymättä tekstiviestillä tai WhatsApp viestillä 
numeroon 040 7557573 (Riikka Mulder) 

Saapuminen 
kilpailupaikalle 
 
● kilpailijat 
● valmentajat 
● arvioijat / 

tuomarit 

● Kilpailija saa tulla hallille tuntia ennen oman kisan/lämmittelyryhmän alkua, 
saapuminen ala-aulan kautta. 

● Valmentaja saa tulla hallille tuntia ennen ensimmäisen luistelijansa 
kisaa/lämmittelyryhmää, saapuminen ala-aulan kautta. 

● Arvioija (tuomari) saa tulla hallille tuntia ennen ensimmäistä 
kilpailusarjaansa, saapuminen ala-aulan kautta.  

● Tarpeetonta oleskelua hallilla on vältettävä. 

Infopiste  
Ilmoittautuminen 

Jäähallin ala-aulassa. 

Kisatoimisto Jäähallin ala-aulassa olevassa HyTL:n toimistossa. 

Pukuhuone ● Kaikkien luistelijoiden ja valmentajien tulee käyttää pukuhuoneessa 
kasvomaskia. 

● Kilpailuissa on käytössä 4 pukuhuonetta. Luistelijat pyritään sijoittamaan 
pukuhuoneisiin mahdollisimman väljästi.  

● Pukuhuoneet on varattu vain luistelijoiden ja valmentajien käyttöön.  
● Vanhemmat/saattajat eivät saa mennä pukuhuoneeseen.  
● Pukuhuoneissa pidetään turvavälit ja huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.  
● Tarpeetonta oleskelua pukuhuoneessa tulee välttää. 
● Pyydämme kilpailijoita poistumaan pukuhuoneesta mahdollisimman pian 

oman kisasuorituksen jälkeen.  
● Luistelijoiden ja valmentajien tulee olla heidän seuralleen osoitetussa 

pukuhuoneessa. 

Lämmittelytilat Sään suosiessa lämmittelyt suositellaan tehtävän ulkona.  
Kilpailijoille on varattu kolme lämmittelytilaa: 

● juoksusuora katsomon takana 
● lämmittelytila kahvion alapuolella 
● jäähallin kuntosali toisessa kerroksessa  

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

Ruokailu 
 

● Tuomarit – tuomareiden kopissa (ruokaisa salaatti), pakatut 
yksittäisannokset. 

● Valmentajat ja talkoolaiset – valmentajat ruokailevat neuvotteluhuoneessa 
(ruokaisa salaatti), pakatut yksittäisannokset talkoolaisten ruokahuollon 
yhteydessä. 

● Kilpailijat – kilpailijoille ei ole järjestetty ruokailua. 

Hallipalvelut / 
kahvila 

● Jäähallin kahvila Ylärima on avoinna viikonlopun aikana klo 8 - 18.  
● Kahvilassa, josta suora näkymä jäälle, on tilaa 45:lle ostavalle asiakkaalle.  
● Kahvilassa toimitaan kahvilan omien koronaohjeistuksien mukaisesti. 

Musiikin toimitus ● Musiikit on toimitettu etukäteen mp3- tiedostoina  
● Kilpailijalla on oltava musiikki CD-levyllä mukana, ja varamusiikki annetaan 

luistelusuorituksen ajaksi omalle valmentajalle.  

mailto:kisat.hytl@gmail.com


 27.1.2022 

 

 

Yhteistyöterveisin 

Hyvinkään Taitoluistelijat ry. 

 
Palkintojenjako 

 
● Erillistä palkintojenjakoa ei järjestetä. 
● Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan. 
● Sarjan sijoitukset julkaistaan kilpailun nettisivulla tulosten vahvistamisen 

jälkeen. 
● Luistelijakohtaiset tulosasiakirjat, palkinnot sekä erityismaininnat 

luovutetaan seuran valmentajalle tai hänen nimeämälleen henkilölle 
infopisteeltä sen jälkeen, kun tulokset ovat valmistuneet.  

Yleisö / Saattaja  Luistelijalla saa olla YKSI saattaja mukana hallissa. 

 Saattaja saapuu ja poistuu hallista yläaulan kautta.  

 Saattaja saa olla jäähallissa katsomossa merkityllä istumapaikalla vain oman 
luistelijan kilpailuryhmänajan, jonka jälkeen saattajan tulee poistua hallista.  

 Kaikilta jäähallin käyttäjiltä edellytetään kasvomaskin käyttöä.  

 Ainoastaan terveenä/oireettomana saa tulla paikalle. 

 Hallissa tulee huolehtia riittävästä käsihygieniasta. 

 Tarpeetonta liikkumista katsomossa on vältettävä. 

 Hallissa liikkuessa tulee huomioida turvavälit.  

 Ovet saattajille avataan kilpailupäivänä klo 8.15, jolloin päivän ensimmäisen 
sarjan saattajat saavat tulla paikalle. 

Luistelusuoritusten 
suoratoisto 
(striimaus) 

● Luistelusuoritukset suoratoistetaan Solidsport suoratoistopalvelun kautta: 
https://solidsport.com/hytl-kilpailut  

https://solidsport.com/hytl-kilpailut

