
 

 
 
 
 
 
Kilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja koronapandemian aikana. 
 
Kilpailuissa ja tapahtumissa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen, Valtioneuvoston, Aluehallintoviraston, Olympiakomitean sekä Kisakallion Urheiluopiston 
määräyksiä ja ohjeita. 
 
Näitä ohjeita päivitetään tarvittaessa ja uusimmat ohjeet löytyvät aina kilpailun nettisivulta. 
 

 
Jokaisen kilpailuun osallistuvan ja saapuvan on noudatettava annettuja ohjeita. Ohjeistuksessa on 
pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin tilanteet, jottei tarpeettomia kohtaamisia synny ja että 
kilpailut voidaan turvallisesti viedä läpi. 
 

● Kaikilta (myös lapsilta) edellytetään kasvomaskin käyttöä hallissa oltaessa 
● Saavu paikalle vain terveenä 
● Jos olet oireinen älä tule paikalle 
● Jos tiedät olevasi altistunut koronavirukselle älä tule paikalle 
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Kilpailun nimi VTL Kutsukilpailut Kisakalliossa 

Kilpailun ajankohta 21.-22.11.2020 

Tapahtumapaikka Kisakallion jäähalli 
Korona-asioista 
vastaava henkilö Satu Parikka p. 040 8443315 ja Satu Reijo 050 583 4445 

Yhteystiedot sposti: vtl.kutsukilpailut@gmail.com 

Arvonta Perinteisesti arpomalla 
Arvonta 10.11.2020 klo 19.00 
12.11.2020 julkaistu viimeistään 
nettisivulla  

Ryhmäjaot 
vahvistetaan VTL:n nettisivuilla viimeistään 17.11.2020 

Saapuminen 
kilpailupaikalle Sisäänkäynti hallille Jäähallin päädystä alakerrasta 

● kilpailija Kilpailija saa tulla hallille 1 tuntia ennen oman 
verryttelyryhmän alkua 

● valmentaja Valmentaja saa tulla hallille 1 tunti ennen ensimmäisen 
luistelijansa verryttelyryhmää 

● arvioija Arvioija (tuomari, tekninen, dataop.) saa 
tulla hallille 

1 tunti ennen ensimmäistä 
kilpailusarjaansa 

Kilpailupaikalla 

 
- pukukoppikäytävillä ja kilpailualueella saavat olla vain ilmoittautuneet luistelijat, 

valmentajat ja arvioijat sekä toimihenkilöt  
- ilmoittautuminen saavuttaessa sekä poistuttaessa hallin infopisteessä.  
- maskia on pidettävä pukukoppikäytävällä ja pukukoppitiloissa 

o mikäli kilpailija/valmentaja ei voi käyttää maskia, on ilmoittauduttaessa 
esitettävä lääkärintodistus 

o valmentajan on käytettävä maskia myös verryttelytiloissa 
o luistelijan ja valmentajan tulee käyttää maskia myös liikkuessaan hallin 

yleisötiloissa 



 

 
 
 
Muista: 
 

● Tulla paikalle vain terveenä 
● Turvavälit kaikissa tilanteissa 
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- luistelijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi 
maskeja tapahtuman ajaksi 

- tarpeetonta oleskelua hallilla/pukukopissa pyydetään välttämään 
- muista turvavälit, myös jäälle ja verryttelyyn mentäessä 

Verryttelytilat 

Sään suosiessa verryttelyt suositellaan tehtävän ulkona.  
 
Huonolla säällä kilpailijoille on varattu 2 kpl verryttelytiloja yläkerran luokkatiloista. 
Kullekin seuralle on määritelty erikseen verryttelytila. Verryttelyt tulee tehdä turvavälit 
huomioiden. 

Infotiski 

Infotiski sijaitsee hallin sisäänkäynnin päädyssä 
 

- Infotiskillä on kilpailijan ja valmentajan rekisteröidyttävä kilpailuun tullessa 
sekä poistuttaessa. 

 
Ruokailu  Arvioijille  järjestetty 

Tarjoilut 

Kilpailuissa ei järjestetä yleistä buffaa. 
Kisakallion päärakennuksessa ruokailu vain 
ennakkovarauksella 17.11. mennessä. 
Kisakalliossa ei ole kahvilatoimintaa tällä 
hetkellä. 
 
Valmentajille on taukomahdollisuus 
jäähallilla yläkerran luokkatilassa. 

 
 
 
Valmentajille järjestetty kevyt 
kahvitarjoilu (ei lämmintä ruokaa) 

Ruokailu/tarjoilut Kilpailijoille ei järjestetty 

Musiikin toimitus 

Musiikit on toimitettu etukäteen tiedostoina. 
Emme ota vastaan varamusiikkeja. 
Luistelijan valmentaja pitää varamusiikin 
suorituksen ajan. Luistelija toimittaa sen 
tarvittaessa musiikin soittajalle. 

vtl.musiikit@gmail.com 

Palkintojenjako 

Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan.  Palkintojenjakoa ei järjestetä.  
 
-Seuran valmentaja tai hänen valtuuttamansa henkilö voi noutaa palkinnon ja 
tähtisarjojen pistelomakkeet infotiskiltä. ISU-sarjojen pistelomakkeita emme tulosta 
vaan ne löytyvät kilpailun nettisivuilta. 
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2020-2021/
kutsukilpailut-21-22-11-2020/ 
- Pyrimme viemään tulokset nettisivulle mahdollisimman nopeasti, josta ne ovat 
kaikkien nähtävissä ja tulostettavissa.  
- Pyydämme noutamaan palkinnot, jotta järjestävä seura välttyy postituskuluilta. 
Sunnuntaina noutamattomat Tähtiarviointisarjojen luistelijakohtaiset diplomit 
toimitetaan seuroille jälkikäteen.  

Yleisölle Kisakalliossa ei ole katsomoa ja vanhemmilta on pääsy 
kielletty jäähalliin Kisakallion ohjeistukseen vedoten.  

Hallipalvelut 
 
Yleisön kahvilapalveluja ei ole ja yleisöltä 
on pääsy kielletty hallille. 
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● Käsien pesu ja käsidesin käyttö 
● Kasvomaskit 

 
Seuraa tapahtumaa myös Facebookissa: 
 

● Aikataulun ajantasaisuus 
● Tulosten valmistumiset 
● Kisatunnelmia  

 
Luistelusuoritukset striimataan SolidSport palvelun kautta: 

 
● Linkit löytyvät kilpailun nettisivulta 
● Facebook tapahtumasivulta 
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