
 Toiminta-ohje, päivitetty 1.2.2022 (HTA) 

 
Kilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja koronapandemian aikana. 
 
Kilpailuissa noudatetaan viranomaisten ja Suomen Taitoluisteluliiton antamia määräyksiä ja ohjeita 
 

Kilpailun nimi Minien Kutsukisa   

Kilpailun ajankohta 2.2.2022  

Tapahtumapaikka 

Myllypuron Jäähalli, Ratasmyllynkuja 1, 00900 Helsinki 

HUOM! Parkkipaikalla tehdään rakennustöitä Tervetuloa | nuorisokentta 
(myllypuronjaahalli.fi)    

Yhteyshenkilö 
Sirkka Kiilamo, puh. 050 3505 144, 
taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com 

 

• Saavu paikalle vain terveenä 

• Jos olet flunssaoireinen, pysy poissa 

• Jos tiedät olevasi altistunut, älä tule paikalle  

• Huolehdi käsihygieniasta ja noudata hygienia – ja turvaväliohjeita  
 

Osallistumisen peruuttaminen: 

Koronasyistä johtuva peruutus on maksuton myös verkkaryhmäjakojen jälkeen, lääkärintodistusta 
ei tarvitse toimittaa. Kilpailupäivänä peruutukset Whats App 050 350 5144/Sirkka  

Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija 

 Sisäänkäynti hallille Pääovi  

 Kilpailija saa tulla hallille 

1 tunti ennen oman verryttelyryhmän alkua. 
Verkkaryhmien sisällä noudatamme joustavaa 
aikataulua. Jäädytystauon jälkeen aloitamme 
aikataulun mukaan. 

 Valmentaja saa tulla hallille 
1 tunti ennen ensimmäisen luistelijansa 
verryttelyryhmää 

 
Arvioija (tuomari, tekninen, 
data/video) saa tulla hallille 

1 tunti ennen ensimmäistä kilpailusarjaansa 

Jäähallilla 

- pukukoppikäytävillä ja kilpailualueella saavat olla vain rekisteröidyt henkilöt  
- Käytä maskia, pl. urheilusuoritus  
- luistelijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi 

maskeja tapahtuman ajaksi 
- tarpeetonta oleskelua hallilla/pukukopissa pyydetään välttämään. Vältä myös 

lähikontakteja. Hallilta tulee poistua nopeasti oman suorituksen jälkeen. 
- muista pitää turvaväli, myös jäälle ja verryttelyyn mentäessä.  

Verryttelytilat 
Kilpailijoille on varattu verryttelytila jäähallin peilisalista. Myös jääkaukalon 
reunoilla voi verrytellä. Muista turvavälit myös verryttelyssä.    

Infotiski  Infotiski sijaitsee Ala-aula 

 
Infotiskin palvelut ja 
toimintaohjeet 

Ilmoittautuminen ja opastus. 

 Infotiskin aukiolo:  Avataan tuntia ennen kilpailun alkua. 

Ruokailu / Arvioijille Kevyt tarjoilu 

tarjoilut   

Musiikin toimitus 
Musiikit on toimitettu ja 
ladattu etukäteen Taikkarin 
kautta. 

Järjestävä seura ei kerää varalevyjä. VaraCd 
on oltava joko valmentajalla tai luistelijalla 
mukana jään laidalla.  

Palkintojenjako ja 
tulokset/tulosseuranta 

Kaikki osallistujat palkitaan osallistumispalkinnolla heti oman suorituksen 
jälkeen. Top 3 palkitaan pokaalilla, jotka toimitetaan jälkikäteen seuroille tai 
luovutetaan kisassa valmentajalle tulosten varmistuttua. 
Tulokset julkaistaan kilpailun nettisivuilla ja tähtilomakkeet toimitetaan 
seuroille sähköpostitse. 
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/tahtisarjojen-kutsukilpailu-2-2-2022-
myllypuro/ 
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Sisäänpääsy yhdelle huoltajalle/luistelija 

• 1.2. voimaan tulleiden rajoitusten kevennysten johdosta voimme ottaa halliin kunkin luistelijan 
yhden huoltajan. Ko henkilö saa olla katsomossa paikalla vain oman luistelijan suorituksen ajan 
tarkasti merkityllä istumapaikalla. Kisan vastaanotto auttaa paikkojen kanssa.  

o Kilpailussa on joustava aikataulu verryttelyryhmän sisällä. Jäädytystauon jälkeen 
aloitamme aikataulun mukaan.  

• paikalle saa tulla vain täysin terveenä 
• käytä maskia 
• pidä turvavälit, huolehdi käsihygieniasta 

 


