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1. OSALLISTUMISOIKEUS TURNAUKSEEN VAIN OIREETTOMANA 
 
Turnaukseen on sallittua osallistua ainoastaan täysin oireettomana ja terveenä. 
 
Vastuu:  
Vastuu terveydentilasta kuuluu tapahtumaan osallistuvalle, ja hänen huoltajilleen (alle 18-
vuotiaat).  
 
Toimenpiteet ja toteutus:  
Osallistuvia tiedotetaan ja muistutetaan osallistumisoikeudesta kaikissa Masto Cup-
turnauksen käytössä olevissa kanavissa. Joukkueiden toimihenkilöitä informoidaan 
tarkemmin, ja heitä pyydetään välittämään tietoa saapuville pelaajille ja heidän 
huoltajillensa. Tiedottamista toteutetaan sekä ennen turnausta että sen aikana (kotisivuilla, 
sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse infokirjeissä, tapahtumaan saavuttaessa sekä 
tulospalvelun välityksellä). Tarvittaessa turnausjärjestäjällä on oikeus lähettää oireinen 
henkilö kotiin ja estää hänen osallistumisensa turnaukseen.  
 
Koronavirus COVID-19 (THL). 
Päijät-Hämeen alueen voimassa olevat suositukset (PHHYKY)  
 

2. RISKIRYHMÄÄN KUULUVIEN SUOSITELLAAN VÄLTTÄMÄÄN 
TAPAHTUMAA 
 
Riskiryhmään kuuluvien suositellaan välttämään tapahtumaan osallistumista. 
 
Vastuu:  
Vastuu riskiryhmään kuuluvalla osallistumisesta itsellään, ja hänen huoltajillaan (alle 18-
vuotiaat).  
 
Toimenpiteet ja toteutus:  
Tapahtumajärjestäjä muistuttaa osallistujia asiasta mahdollisimman monen 
viestintäkanavan välityksellä ennen tapahtumaa.  
 

3. TARPEETTOMIA FYYSISIÄ KONTAKTEJA TULEE VÄLTTÄÄ 
 
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien 
ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa tulee turvata. Näin ollen henkilömäärää 
tulee rajata siten, että henkilöillä on mahdollisuus säilyttää 1-2metrin turvavälit.  
 
Vastuu:  
Vastuu turvavälien säilyttämisestä osallistujalla itsellään, turnausjärjestäjä mitoittaa tilat 
siten, että turvavälit on mahdollista säilyttää.  
 
Toimenpiteet ja toteutus:  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://paijat-sote.fi/koronavirus/alueelliset-suositukset/
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Tapahtuma toteutetaan siten, että saapuvilla ryhmillä on mahdollisuus säilyttää turvavälit, 
ja ryhmät eivät ole lähikontaktissa toisiinsa tapahtumassa. Jotta edellytyksenä oleva THL:n 
ja OKM:n ohjeiden noudattaminen olisi mahdollista, tapahtumajärjestäjä tarvittaessa tekee 
erityisjärjestelyitä kentällä, joiden avulla osallistujat ja sidosryhmät voidaan jakaa erillisiin 
yleisölle tarkoitettuihin alueisiin.  
 

Þ Turnauskentillä toimivat ennalta määrätyt ikäluokat, ja näin ollen turnauksen aikana 
eri ikäluokat eivät kohtaa eri kentillä. Tällä pystymme vähentämään tarpeettomia 
kontakteja. Peliaikataulujen suhteen turnausjärjestäjä on mahdollistanut joukkueille 
sen, että turnauskentillä vietetään vain välttämätön aika pelien ajan, ja esimerkiksi 
kenttäalueella kohtaamista vähennetään eri joukkueiden välillä. Osallistujia 
ohjeistetaan toimimaan oman kiinteän ryhmän kesken, ja välttämään lähikontaktia 
ryhmän ulkopuolisiin, sekä välttämään turhaa liikehdintää kenttäalueella. 
Joukkueen mukana toimii vain tarpeellinen määrä toimihenkilöitä.  

Þ Sidosryhmille ohjataan omat alueet seurata pelejä noudattaen alueen suosituksia 
koskien yleisötilaisuuksia. 

Þ WC-tiloja on lisätty niille kentille, joissa pukuhuonetiloissa ei ole riittävästi 
kapasiteettia kiinteitä. Pukukoppitiloja käytetään vain välttämättömissä tilanteissa, 
ja niissä ei säilytetä varusteita. Pukukoppeihin rajoitetaan henkilömääriä siten, että 
kerralla saa olla yksi kiinteä ryhmä, jolloin vältetään eri ryhmien kohtaamista.  

Þ Joukkueet tilaavat turnausruokailut etukäteen, ja ruokailuja rytmitetään 
otteluohjelmien puitteissa, jotta vältetään turhia kontakteja. Ruokalassa vältetään 
jonottamista ja linjaston ruuhkautumista. Tarvittaessa ruokailuvuoroa odotetaan 
ulkotiloissa.  

 
 Koronavirus leviää herkästi esimerkiksi sisätiloissa. Turvavälejä hallitaan fyysisesti 
 eristämällä. Tapahtuman henkilöstö valvoo turvavälien toteutumista tarpeen mukaan. 
 Seuraavin riskitekijöihin kiinnitetään erityistä huomioita:  

Þ Tiivis ja pitkäkestoinen oleskelu samassa sisätilassa muiden ihmisten kanssa. 
Tartuntariski kasvaa merkittävästi.  

Þ Heikko ilmanvaihto 
Þ Huutaminen, raskas hengitys ja laulaminen 

 
 Toimenpiteet ja toteutus:  
 Tiloihin määritellään sopivat maksimiosallistujamäärät. Vältetään mahdollisimman paljon 
 sisätiloissa olemista.  
 
 Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoa, ohjeistetaan ihmisiä turvaväleistä ja 
 turvallisen jonottamisen perusteista.  
  
 Toimenpiteet ja toteutus:  
 Jonotuksia pyritään välttämään hyvällä tapahtuman suunnittelulla. Aikataulutuksilla ja 
 ohjeistuksilla vältetään ruuhkautumishetket muun muassa sisääntuloissa ja tiloista 
 poistuttaessa. Lähes koko tapahtuma on suunniteltu toteutettavaksi ulkotiloissa, jossa 
 tartuntariski on lievempi. Sisäänkäyntejä ja poistumisreittejä järjestetään mahdollisimman 
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 monta, sekä riittävästi tilaa kulkea niistä. Kaikenlaisessa jonottamisessa mahdollistetaan 
 turvavälit.  
 
 Kenttien väliaikaisissa myyntipisteissä suositaan takeaway-tuotteita, ja niin kutsuttuja 
 asiakaspaikkoja ei ole saatavilla. Kioskeissa suositaan valmiiksi pakattuja ja helposti 
 myytäviä tuotteita. Mikäli halutaan myydä pakkaamattomia ruokatuotteita, niiden tulee olla 
 valmiiksi tehtyjä ja yhdelle ihmiselle valmistettuja. Maksamisessa suositaan kortti- ja 
 lähimaksuja, sekä mobiilimaksamista. Maksupäätteitä puhdistetaan tehostetusti.  
 

4. HYVÄ KÄSI- JA YSKIMISHYGIENIA ESTÄÄ TARTUNTOJA 
 
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja 
käsihygienia estää tartuntoja. 
 
Vastuu:  
Vastuu käsihygieniasta osallistujalla itsellään, turnausjärjestäjä mahdollistaa käsihygienian 
mahdollistamisen turnauspisteissä.  
 
Toimenpiteet ja toteutus:  
Käsidesipisteitä lisätään kaikkiin mahdollisiin sisäänkäyntien ja poistumisreittien yhteyteen. 
Kenttäalueilla, ja muilla toimipisteillä kiinteät käsienpesupisteet on varustettu saippuoin ja 
kertakäyttöisillä paperisilla käsipyyhkeillä. Osallistujia kehotetaan ottamaan mukaan myös 
omat käsiendesinfiointiin tarkoitetut aineet, sekä käyttämään desiä säännöllisesti, sekä 
aina ennen pelejä ja niiden jälkeen. Kentillä ja toimipisteissä on useita ohjeita 
muistuttamassa turvaväleistä ja käsienpesusta, sekä niistämisohjeista.  
 

5. SIIVOUS 
 
Koronaviruksen ensisijainen tartunta tapahtuu pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai 
aivastaa. Kuitenkin on täysin mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Virus 
ei säily ilmassa tai pinnoilla pitkiä aikoja, siivouksessa noudatetaan viranomaisen 
siivousohjeita.  
 
Turnauskentiltä ja toimipisteiltä löytyy puhdistusaineita, saniteettitiloja varten. 
Kenttähenkilöstö ja turnauksen muu henkilöstö tehostaa tilojen siivouksia tapahtuman 
aikana.  
 
Toimenpiteet ja toteutus:  
Turnausalueen kalusteita, WC-tiloja ja muita mahdollisia tiloja siivotaan säännöllisesti ja 
tarpeen mukaan. Erityisesti kosketuspintojen siivousta lisätään (ovenkahvat, 
valokatkaisimet ja hanat). Kenttien vastuuhenkilöt pitävät huolen, että kenttätilat pysyvät 
siistinä, ja pitävät tästä huolen yhdessä kiinteistöhuollon kanssa. Siivotessa siivoajilla on 
käytössä suojavarustus.  
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6. EPÄILYS KORONATARTUNNASTA 
Tartuntaketjujen selvitystyöstä vastaa alueen sairaanhoitopiiri: Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymä, koronaviruksen jäljitysryhmä.  
 
Koronatartuntatilanteissa toimitaan terveydenhuollon ammattilaisten ohjeiden mukaisesti.  
 
Mikäli tilaisuuteen osallistuneella epäillään koronatartuntaa. 
 
Toimenpiteet ja toteutus:  

Þ Osallistuja eristetään muista ihmisistä ja ohjataan koronatestiin 
Þ Turnausjärjestäjä toimii alueen koronavirus jäljitysryhmän ohjeiden mukaisesti 
Þ Selvitetään, onko tapahtunut altistumisia, turnausjärjestäjä toimittaa joukkueiden 

yhteyshenkilöiden tiedot tarvittaessa jäljitystyöryhmälle 
Þ Alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa altistuneet tartuntalain 

mukaisesti karanteeniin.  
 

7. VIESTINTÄ 
 
Viestintä on keskeinen osa turvallisen tapahtuman perustaa. Myös koronavirustilanteesta 
viestiminen toteutetaan mahdollisimman läpinäkyvästi, jotta osallistujat tuntisivat 
turnausjärjestelyt toteutettavan vastuullisesti ja olonsa turvalliseksi. Virustilanteesta 
pyritään viestimään mahdollisimman monissa eri kanavissa mahdollisimman 
reaaliaikaisesti.  
 
Herääviin kysymyksiin ja huoliin pyritään tiedon sallimissa rajoissa vastaamaan 
mahdollisimman pian. Mikäli saatavilla ei ole heti vastausta, annetaan kysyjälle kuitenkin 
tieto siitä, että asiaa selvitetään. Kaupunki tapahtumatilojen haltijana ja vuokraajana 
vastaa, että järjestäjä toimii heidän asettamien ohjeiden mukaisesti. Tapahtuma-aikaan 
tiloissa toimii vain tapahtumajärjestäjät yhtäaikaisesti.  
 

8. MASKISUOSITUS 
 
THL:n suosituksen mukaisesti kasvomaskia tulee käyttää toisten suojaamiseksi, 
käsienpesun ja turvavälien lisäksi.  
 
Turnaukseen osallistuvilla yli 12-vuotiailla henkilöillä tulee olla maskit käytössä aina 
sisätiloissa, pukukopeissa ja yleisissä WC-tiloissa, sekä tarpeen mukaan tilanteissa, joissa 
turvavälit eivät hetkellisesti toteudu. Kasvomaski suositus koskettaa kaikkia, joilla ei ole 
terveydellistä perustetta olla sitä käyttämättä.  
 
THL:n kasvomaskisuositus. 
 
 
 
  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille


FC KUUSYSI ry.  
Sopenkorvenkatu 6 
15800 LAHTI 
www.fckuusysi.fi 
  
 MASTO CUP 2021 

TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA 

 #MINUNSEURA 

9. YLEISÖ TAPAHTUMASSA 
 
Noudatamme yleisötilaisuudessa alueen suosituksia, jotka ovat nähtävissä Phhykyn-
kotisivuilta. Tärkeää on huomioida, että kenttäalueet ovat vain joukkueiden, tuomareiden ja 
Masto Cupin henkilöstön käytössä. Masto Cupissa työskentelevät ovat oikeutettuja 
turvaamaan osallistujien turvallisuuden, ja tarvittaessa huomauttamaan turvaväleistä, sekä 
eristämään yleisöä pois alueelta.  

https://paijat-sote.fi/koronavirus/alueelliset-suositukset/



