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Korona Poikkeussäännöt 

Saamme aloittaa ryhmäharjoittelun rajatuilla osallistujamäärillä 1.6.2020 lähtien. Osallistuminen ryhmäharjoitteluun 

lisää väistämättä altistumista, mutta yritämme ohjeistuksilla ja omalla toiminnallamme vähentää kyseistä riskiä. Tästä 

huolimatta, kyseessä on kontaktilaji ja jokaisen osallistuminen harjoituksiin tapahtuu omalla vastuulla.  

Yleisiä ohjeita 

- Harjoituksiin osallistutaan vain täysin terveinä. Jos yhtään epäilyttää, niin jää kotia. 

- Riskiryhmään kuuluvien tai riskiryhmän kanssa samassa taloudessa asuvien tulee käyttää ryhmäharjoitteluun 

osallistumisessa erityistä harkintaa. 

- Mikäli työskentelet riskiryhmien kanssa, suosittelemme käyttämään erityistä harkintaa harjoituksiin 

osallistumisessa. 

- Mikäli olet osallistunut harjoituksiin ja epäilet sairastuneesi -> ota välittömästi yhteys ohjaajaan tai 

info@mmarovaniemi.net. 

Toiminta salilla 

- Harjoitus toteutetaan joko yhden parin tai pienryhmän kesken. Pyritään välttämään tarpeetonta 

parinvaihtoa.  

- Kamppailukeskuksella ollaan vain meille varatun harjoitusvuoron ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 

lämmittelymatolle ei jäädä harjoitusten jälkeen, vaan pyritään olemaan ulkona, kun seuraavan seuran 

harjoitusvuoro alkaa. 

- Pese kädet, jalat ja kasvot ennen ja jälkeen harjoitusten. Pyri välttämään pukukoppien käyttöä harjoitusten 

jälkeen, vaan käy mielummin kotona suihkussa.  

- Tatami pyyhitään jokaisen harjoituksen päätteeksi. Vältetään kuitenkin jatkuvaa desinfiointia, jottei tatamin 

bakteerikanta muutu haitalliseksi.  

- Käytetyt välineet puhdistetaan harjoitusten päätteeksi. 

- Treenikamat pestään jokaisen harjoituksen jälkeen, mielellään 60asteessa. Laina gi:t ovat käyttökiellossa. 

- Pyritään välttämään pukukoppien käyttöä, eli mahdollisuuksien mukaan laitetaan rässit jne jo kotona päälle 

ja käydään treenien jälkeen kotona suihkussa.  

Ilmoittautumisjärjestelmä (Nimenhuuto.com) 

- YKSIKÄÄN HARRASTAJA EI TULE HARJOITUKSIIN ILMAN ENNAKKOILMOITTAUTUMISTA. Tällä varmistetaan, 

että ryhmäkoot pysyvät sallitun kokoisina sekä mahdollistaa kontaktien seurannan, mikäli joku sairastuu.  

- Ilmoittautuminen joukkueeseen https://mmarovaniemi.nimenhuuto.com/public_join 

- Löydät Nimenhuudon mobiiliapin Play kaupasta ja App storesta. 

- Koska osallistujamäärät ovat rajattuja, ilmoittautukaa ainoastaan harjoituksiin, joihin oikeasti osallistutte. 

- Ilmoittautumisikkuna sulkeutuu tunti ennen harjoitusten alkua. 

- Harjoituksien ohjaaja on velvollinen tarkistamaan, että harjoituksissa on oikea määrä osallistujia. 

- Harjoituksiiin ilmottautumisissa toivotaan käytettävän hyviä käytöstapoja, eli varataan korkeintaan viikon 

harjoitukset yhdellä kertaa. Mikäli väärinkäytöksiä havaitaan, niin niihin puututaan välittömästi. 

Toistaiseksi seuran harjoitukset ovat VAIN JA AINOASTAAN seuran nykyisille jäsenille. Mikäli vierailet muiden 

paikkakuntien saleilla, kehoitamme pidättäytymään meidän seuran harjoituksista 1 viikon ajaksi. Tähän on syynä 

muiden salien kirjavat käytännöt ja suuret alueelliset erot tautitapauksissa. 
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