
 

TENNISLIITON OHJEISTUS PELAAMISEEN 
Ohjeistus tulee laittaa näkyville paikoille pelialueella sekä esimerkiksi kotisivuille ja 
vuorovarausjärjestelmän yhteyteen. 
 
OHJEITA ULKOKENTTIEN YLLÄPITÄJILLE JA TOIMINNAN JÄRJESTÄJILLE  

• Ulkokenttien ylläpitäjän tulee varmistaa, että pelaajat ovat tietoisia poikkeustilanteesta 
johtuvista erikoisjärjestelyistä ja ohjeistusten tulee olla näkyvillä paikoilla. Jokainen pelaaja 
on vastuussa, että noudattaa ohjeistuksia.  

• Halliyhtiön tai kenttien ylläpitäjän tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa ja valvoa, että 
annettuja ohjeistuksia noudatetaan  

• Valmennus- ja ohjaustoiminnan sisällöt suunnitellaan ja toteutetaan niin ettei 
lähikontakteja synny  

• Valmennus- ja ohjaustoiminnassa vältetään yhteisten välineiden käyttöä  
• Kaikenlaista lähikontaktia muihin henkilöihin ja ihmisjoukkojen syntymistä tulee välttää  
• Pelaajien varusteet tulee sijoittaa pelin ajaksi eri puolille kenttää vähintään 5 metrin 

etäisyydelle toisistaan. Suljetaan pääsy tuomarituoliin ohjeistuksella.  
• Pidetään kaksinpelitolpat paikallaan tai poissa käytöstä, ei aiheuteta turhia kosketuksia 

kentän irtaimistoon  
• Massa- ja hiekkatekonurmikentät tulee huoltaa hanskat kädessä. Tarvittaessa 

kertakäyttöhansikkaita tulee olla saatavissa pelaajille.  
• Ei tarjota laina/vuokramailoja tai -palloja pelaajien käyttöön  
• Huolehditaan, että pelaajilla on mahdollisuus pestä kädet ennen tuntia ja sen jälkeen. 

Tarvittaessa käsidesiä on tarjolla riittävästi ja mahdollisimman monessa paikassa  
• Mikäli mahdollista, järjestä pelaajille mahdollisuus maksaa pelimaksu ilman henkilöiden 

välistä kosketusta. Etämaksu, ennakkomaksu, mobiilimaksaminen ja muut vastaavat uudet 
tavat toimia ovat nyt hyvä ottaa käyttöön  
 

OHJEITA PELAAJILLE  
• Riskiryhmään kuuluvien ei tule pelata tennistä rajoitusten ollessa voimassa.  
• Ohjattuun valmennus- ja harjoitustoimintaan ei pidä osallistua, jos vanhempi tai lapsi 

kokee tartuntariskin liian suureksi  
• Mikäli pelaaja on saapunut ulkomailta (14 vrk:n sisällä) tai pelaaja on asetettu eristykseen, 

pelaaminen on kielletty eristystoimien päättymiseen saakka.  
• Mikäli henkilöllä on flunssan oireita, pelaaminen ja oleskelu pelipaikalla on kielletty ja 

pelaajan tulee lääkäriltä hakea lupa urheilemista varten ennen tenniksen aloittamista.  
• Huolehdi käsien pesusta ennen ja jälkeen pelitunnin.  
• Vältä läheisiä kontakteja ja pidä pelikaveriin vähintään 2 metrin etäisyys pelitunnin aikana. 
• Siirry kentälle yksin, laita omat pelivarusteet eri puolille kenttää pelikaverin kanssa  
• Suositellaan, että paikalle tullaan juuri ennen peliaikaa ja alueelta poistutaan välittömästi 

pelin jälkeen. Alueella ei saa jäädä keskustelemaan eikä parveilemaan. Koko ajan pidetään 
kaikkiin henkilöihin sosiaalinen turvaetäisyys eli vähintään kaksi metriä ja muistetaan 
pelaajan henkilökohtainen vastuu tenniskenttien ohjeistuksen noudattamisesta.  

 


