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Luistelukoulut pääsevät alkamaan  viikolla 36

Noudatamme, sekä Suomen Taitoluisteluliiton, Myllypuron jäähallin (Nuorisojääkenttä Oy) ja
viranomaisten antamia suosituksia, ohjeita ja rajoituksia. Voimassa on edelleen voimakas maskisuositus,
turvavälejä tulee noudattaa, sekä huolehtia riittävästä käsi -& yskimishygieniasta. Kaikkien yli
12-vuotiaiden tulee käyttää jäähallin tiloissa kasvomaskia. Kasvomaskia ei tarvitse käyttää, mikäli siitä on
terveydelle haittaa. Kasvomaskia ei tarvitse käyttää luistellessa.

Luistelukoulumme toiminnassa on voimassa tämä ohjeistus.

Tutustuthan myös tarkennuksiin liitteestä: ”MTK Terveysturvallisuuskooste 20.8.2021 alkaen” :
http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/seura/tiedotteet/

LUISTELUKOULUN ALOITUS POIKKEUSAIKANA

- MTK:n Luistelukouluun voi osallistua vain, jos on ilmoittautunut etukäteen myClubissa.
- Kaikkien luistelukoululaisten tulee ilmoittautua hallille tullessa lisäksi päivystyspisteessä
- MTK:n päivystyspiste sijaitsee poikkeusaikana sään salliessa hallin pihalla. Tarvittaessa ja/tai

kauden edetessä päivystyspiste siirretään sisätiloihin.
- Päivystysajat:

o tiistaina klo  17:20 – 17:50 (aloitusviikon 36 kelloaika)
o torstaina klo 17:50 - 18:20 (aloitusviikon 36 kelloaika)
o lauantaina klo  10:00- 10:35 (aloitusviikon 36 kelloaika)

▪ viikosta 37 alkaen päivystys on auki:
● tiistaisin klo 17:30-17:50
● torstaisin klo 18:00-18:20
● lauantaisin klo 10:10 -10:35

▪ luistelukouluun ei voi osallistua, mikäli ei ole ilmoittautunut päivystyspisteessä
- Luistelukoululaiselle jaetaan Nimilappu, joka tulee kiinnittää vaatteeseen
- Luistelukoululaisten Pandapasseista ja niihin tulevista leimoista huolehtivat valmentajat ja

ohjaajat. Näitä ei jaeta kotiin vietäväksi nyt poikkeusaikana. Passit jaetaan kotiin Luistelukoulun
kalenterin mukaisesti.

- Luistelukoululaiselle jaetaan värillinen nauha, joka tulee kiinnittää luistimiin. Nauhan värin
perusteella lapsi tietää jäällä oman ryhmänsä.

- Nimilappu ja nauha tulee kiinnittää vaatteeseen/luistimeen sään ja mahdollisuuksien mukaan
hallin ulkopuolella

o Varaattehan tähän aikaa.
- Luistelukouluun ei voi tulla myöhästyneenä.
- Kaikkia lähikontakteja tulee välttää. 2 metrin turvaväliä tulee noudattaa myös jonottaessa.
- Ohjaajat opastavat paikan, missä voi laittaa luistimet jalkaan.

o Toivomme, että mahdollisimman moni olisi tehnyt tämän jo etukäteen esim.
kotona/autossa

- Pukukopit ovat käytössä itsenäisesti luistimista ja vaatetuksesta huolehtiville luistelijoille
- Pukukoppia käytettäessä tulee myös noudattaa 2 metrin turvaväliä
- Suosittelemme, että luistelijoiden saattajat poistuisivat hallilta tunnin alettua
- Kaikkien saattajien tulee jäähallin kaikissa tiloissa noudattaa 2 metrin turvaväliä
- Jään laidoilla oleva, nk. vaihtoaitioalue on tarkoitettu ainoastaan luistelijoille ja valmentajille, sekä

ohjaajille
- Tunnin jälkeen lapset saatetaan ryhmittäin jäähallin jään puolella olevien penkkien luokse. Ketään

ei jätetä yksin. Lapset voi noutaa tästä paikasta jäähallilta tiistaisin kello 18:45, torstaisin klo 19:15
ja lauantaisin klo 11:30.

- Toivomme, että kaikki kouluikäiset lapset olisivat mahdollisimman itsenäisiä hallilta poistuessa ja
heidän hakijansa odottaisivat ulkona

http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/seura/tiedotteet/
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Olemme varautuneet riittävään valmentaja- & ohjaajamäärään turvataksemme lasten turvallisuuden.
MTK:n Luistelukoulun ohjeistuksia on näkyvillä jäähallin ja jääkaukalon luona tuntien aikana.

Myllypuron jäähalli: https://www.myllypuronjaahalli.fi/

Stll: https://www.stll.fi/2021/08/17/paivitetyt-koronaohjeistuksen-elokuulle/

Helsinki:
https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset

Aluehallintovirasto: https://avi.fi/korona

Olympiakomitea:
https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/21/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-ur
heiluun/

THL:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Olympiakomitea: https://www.olympiakomitea.fi/

Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

Noudattamalla yhdessä kaikkia suosituksia ja rajoituksia, voimme harjoitella turvallisesti. Ohjeistamme
tarvittaessa lisää.

Seuraamme tiiviisti viranomaisten rajoituksia ja suosituksia, ja teemme tarvittaessa muutoksia
toimintaamme.

LUISTELUKOULUN TUTUSTUMISPÄIVÄT 24.8 ja 4.9 !

Tapahtumissa noudatetaan samoja ohjeita ja suosituksia. Tarkennukset:

- tapahtumaan saapuessa tulee ilmoittautua päivystyspisteessä
- päivystysaika on tiistaina 24.8 klo 17:20 - 17:50 ja lauantaina 4.9 klo 10:00-10:35
- luistelijat ilmoittautuvat:

http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/seura/kokeilemaan-luistelukoulua-lomakesivu/
- näihin tapahtumiin ei jaeta luistelukoulun aloitukseen liittyvää materiaalia

TUTUSTU MUODOSTELMALUISTELUUN – UNELMIEN PÄIVÄ 26.8 !

Tapahtumassa noudatetaan samoja ohjeita ja suosituksia. Tarkennukset:

- tapahtumaan saapuessa tulee ilmoittautua päivystyspisteessä
- päivystysaika on torstaina 26.8 klo   18:10- 18:20
- luistelijat ilmoittautuvat:

http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/seura/tutustu-muodostestelmaluisteluun/
- tähän tapahtumaan ei jaeta luistelukoulun aloitukseen liittyvää materiaalia

**

This letter is in Finnish only. If you would like information in English, please call from Monday-Friday at
12:00-14:00 to +358 401966229. You can also call during skating school 7.9, 9.9. and 11.9.

**
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