HIFK LIIGAOTTELUT 2021-2022
Helsingin jäähalli, Nordenskiöldinkatu 11-13, 00250 HELSINKI
TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA
1. Tapahtuma
Oy HIFK-Hockey Ab:n (jäljempänä HIFK) järjestää kauden 2021-2022 aikana 30 SM-Liigaottelua, jotka pelataan
Helsingin jäähallissa 15.9.2021-17.3.2022 välillä. Ottelut pelataan pääsääntöisesti arkisin klo 18.30 ja lauantaisin
klo 17.00 alkaen. Pelipäivät ovat nähtävillä HIFK:n Internet-sivuilla: www.hifk.fi. Sivustolle on koottu myös muutoin
jäähallin katsojille suunnattua tietoa turvallisesta tapahtumasta: https://hifk.fi/paluu-nordikselle-infopaketti/
Otteluissa noudatetaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä, -ohjeita ja -suosituksia. Tällä hetkellä jäähallissa saa
järjestää tilaisuuksia 100 % katsojakapasiteetilla. Tapahtuman johtajana toimii Oy HIFK-Hockey Ab:n toimitusjohtaja
Jukka Valtanen.
2. Viranomaismääräykset ja -ohjeet
Osallistujien ja toimitsijoiden terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi tapahtumassa noudatetaan koronaviruksen
leviämisen ehkäisemiseksi annettuja viranomaismääräyksiä, -ohjeita ja -suosituksia.
Koronaohjeistus toteutetaan koronaviruksen leviämistilanteen mukaisesti. Voimassa olevia ohjeita seurataan
viranomaisten verkkosivuilta. Tätä terveysturvallisuussuunnitelmaa muutetaan tarvittaessa. Tapahtumassa
noudatetaan tapahtuma-ajankohdan ohjeita.
- Tartuntatautilaki 21.12.2016/1227 (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227)
- Kokoontumislaki 22.4.1999/530 (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990530)
- Valtioneuvosto (valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset)
- Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa)
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19)
- Aluehallintovirasto (avi.fi/korona)
- Helsingissä voimassa olevat keskeiset rajoitukset ja suositukset (https://www.hel.fi/helsinki/koronafi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset)
Tämän suunnitelman pohjana on käytetty lisäksi Jääkiekon SM-liiga Oy:n laatimaa Paluu peliin -ohjeistusta ja
Helsingin jäähallin turvapäällikön sekä HUS-alueen tartuntatautilääkärin kanssa käytyjä keskusteluja.
3. Terveysasioiden yhteyshenkilö
Tapahtumassa terveysasioiden yhteyshenkilö on tapahtuman johtaja Jukka Valtanen (puh. 09 4777 020,
jukka.valtanen@hifk.fi).
Yhteyshenkilö alaisineen vastaa tämän suunnitelman tiedottamisesta ja noudattamisesta tapahtumaan
valmistauduttaessa ja tapahtuman aikana.

4. Ensiapu
Yleisön ensiavusta tapahtumassa vastaa Helsingin jäähallin turvallisuuspäällikkö Esko Evinsalo (puh. 050 436 2239,
esko.evinsalo@helsinginjaahalli.fi) ja paikalla oleva SPR:n ensiaputiimi. Turvallisuuspäällikön ja ensiaputiimin
toimipisteet sijaitsevat Helsingin jäähallissa.
Ottelutapahtumissa on myös ambulanssi, jonka hoitohenkilöstöstä ja kalustosta vastaa 9 Lives.
Tapahtumassa on mukana myös HIFK:n joukkueen lääkäri.
5. Järjestyksenvalvonta ja turvallisuuspäällikkö
Tapahtuman järjestyksenvalvonnasta ja turvallisuudesta vastaa Esko Evinsalo (puh. 050 436 2239,
esko.evinsalo@helsinginjaahalli.fi). Hänen toimipisteensä on Helsingin jäähallissa.
6. Tiedotus ja valvonta
Yleisöä koskevat terveysturvallisuusasiat ovat luettavissa HIFK:n Internet-sivuilla. Joukkueiden ja paikalla olevan
henkilökunnan kanssa on käyty läpi terveysturvallisuuteen liittyvät asiat.
Tapahtuman henkilökunta neuvoo ja valvoo ohjeiden noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
johtaa osallistujan tapahtumasta sulkemiseen. Tapahtuma-alueella on infokylttejä, joissa muistutetaan
toimenpiteistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Myös tapahtuman kuuluttaja muistuttaa osallistujia
koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annetuista ohjeista.
7. Osallistumisoikeus
Tapahtumaan osallistuvien edellytetään osallistuvan tilaisuuteen vain terveinä. Mikäli henkilöllä on korona- tai
hengitystieinfektioon viittaavia oireita, epäilys altistumisesta koronalle, omaehtoinen karanteeni, määräys
karanteenista tai todettu koronavirustauti, henkilön ei tule osallistua tapahtumaan.
Mikäli em. seikkoja ilmenee tapahtuman aikana, tulee henkilön välittömästi ilmoittaa siitä järjestyksenvalvojalle,
samalla ilmoittaa keiden kanssa on ollut kontaktissa, poistua paikalta ja noudattaa terveysviranomaisten antamia
ohjeita. Henkilön kanssa kontaktissa olleet eristetään muista toimitsijoista ja osallistujista tapahtuman loppuajaksi.
Tapahtumassa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kasvomaskeja on saatavilla maksutta jäähallin sisäänkäynneillä.
Järjestäjä varaa käsidesipisteitä tapahtuma-alueelle.
8. Henkilökontaktien minimointi
Tapahtumapaikkana toimiva Helsingin jäähalliin mahtuu 8200 katsojaa ja otteluihin otetaan tämän hetken
ohjeistusten mukaisesti 100 % kokonaiskapasiteetista. Katsojilla on mahdollisuus vaihtaa paikkaa, mikäli
etäisyyksien pitäminen ei ole omalla merkityllä katsomopaikalla mahdollista. Järjestyksenvalvojat ja muu
tapahtumahenkilökunta opastaa ja ohjeistaa katsojia aktiivisesti väljemmistä katsomonosista.

Tapahtumassa on runsaasti saniteettitiloja sekä palvelupisteitä. Nämä ovat auki koko tilaisuuden ajan,
jotta katsojat voivat käyttää palveluja myös erätaukojen ulkopuolella. Näillä tavoilla lähikontaktit on mahdollista
välttää.
9. Kasvomaskit
Tapahtumassa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Tapahtumaan osallistuville on sisäänkäynneillä jaossa
maksuttomia kasvomaskeja.
Lisätietoja kasvomaskien käytöstä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytostakansalaisille
Tapahtuma-alueella on kasvomaskin käytöstä muistuttavia infokylttejä.
10. Yskimistekniikka
Yskiminen ja aivastaminen tulee tapahtua omaa olkavartta vasten. Lisätietoa yskimistekniikasta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-jatorjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
Tapahtuma-alueella on oikeasta yskimistekniikasta muistuttavia infokylttejä.
11. Käsihygienia
Tapahtuma-alueella on mahdollisuus käsien desinfiointiin. Käsidesipisteitä sijoitetaan tasaisesti tapahtuma-alueella
ja myös WC-tiloissa on käsienpesumahdollisuus.
Lisätietoa käsienpesusta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisyja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
Tapahtuma-alueella on oikeanlaisesta käsienpesusta muistuttavia infokylttejä.
12. Koronavilkku
Koronavilkku-sovellusta suositellaan pidettäväksi päällä älypuhelimessa koko tapahtuman ajan.

