
Väiskin Vaatimukset – toimintaohjeet JKU:n ryhmäharjoitteluun kesällä 2020

1. Harjoituksiin tullaan vain täysin terveenä, puhtaissa varusteissa ja kädet hyvin pestyinä. Mukaan suositaan ottamaan oma hi-

kipyyhe, johon voidaan roiskuva hiki pyyhkiä. Kädet pestään hyvin heti harjoituksen jälkeen. Pyyhe ja harjoitusasut pestään jo-

kaisen harjoituksen välissä. Lisäksi jokainen harjoitus aloitetaan ja päätetään käsien desinfi ointiin. Seura varmistaa, että kaikilla 

valmentajilla on tarjolla käsidesit harrastajille. Lisäksi seura huolehtii, että valmentajilla on välineiden desinfi ointiin käytettävät 

suihkepullot aina saatavilla.   

2. Toimimme kesän 2020 normaalia pienemmissä ryhmissä. 

3. Harjoittelu tapahtuu pääosin ulkotiloissa. Urheilukentät- ja alueet rajataan sektoreihin, joissa harjoittelee vain yksi pienryhmä 

kerrallaan. Valmentajat vastaavat siitä, että jokaisella ryhmällä on oma ennakkoon varattu harjoitusalue. Seura vastaa varaus-

kalenterin päivittämisestä. 

4. Harjoitusten alkamisaikoja porrastetaan. Porrastetut ajat sovitaan ennakkoon ja tällä varmistetaan se, ettei kentällä ole yhtä 

aikaa liikaa ihmisiä paikalla. Seura kannustaa vanhempia poistumaan mahdollisuuksien mukaan kentän ulkopuolelle liikkumaan 

lasten harjoitusten ajaksi.

5. Alku- ja loppuverryttelyissä sekä harjoittelussa ylipäätään ei käytetä toimintoja, joissa joutuu koskettamaan toisia harrastajia. 

Näin ollen esim. hippaleikit, joissa otetaan kiinni, ovat kiellettyjä. Kiertoharjoittelun sijasta suositaan paikkaharjoittelua. Valmen-

tajat muistuttavat harrastajia turvaväleistä, mutta niiden merkityksestä on perheiden hyvä keskustella harrastajien kanssa myös 

kotona.  

6. Lajiharjoittelu:

        a.  Heittoharjoittelussa käytetään välineitä niin, että jokaisella harrastajalla on oma väline, jota käyttää koko harjoituksen ajan  

 (ml. kuntopallot ja muut heittovälineet). Harjoituksen lopuksi desinfi oidaan kaikki käytetyt välineet. Mittauksessa käytetään  

 vain jalkamittaa tai sitten mittaukseen määritellään kaksi vastuullista henkilöä hoitamaan mittauksen ja mitan desinfi oinnin  

 harjoituksen jälkeen. 

        b. Pituussuuntaisissa hyppyharjoituksissa esim. lapiota, lanaa ja mittaa käyttävät vain valmentajat tai kaksi muuta toimintaan  

 määriteltyä henkilöä. He ovat myös vastuussa välineiden desinfi oinnista harjoituksen jälkeen. Sama koskee korkeussuun 

 taisten hyppyjen välineistöä kuten rimaa, telineitä ja mittaa. 

        c. Juoksuharjoittelussa pyritään siihen, että välineistöä käytetään mahdollisimman vähän. Viestijuoksu harjoittelu kapulan  

 kanssa on kielletty tai mikäli sitä vanhimpien ikäluokkien kanssa tehdään kahden  urheilijan välillä, huolehditaan kapulan  

 desinfi ointi harjoituksen jälkeen. Aitoja ja lähtötelineitä sekä muuta välineistöä käsittelee vain ryhmän valmentajat tai kaksi  

 siihen vastuutettua henkilöä ja nekin desinfi oidaan käytön jälkeen.     

7. Osa valmennusryhmien harjoituksista voidaan edelleen korvata liveharjoituksilla Zoomin tai Teamsin välityksellä, mikäli tietyille 

päiville ei ole harjoituspaikkoja tarjolla. Nämä harjoitukset ovat silloin teemoiltaan esim. lihaskuntoon, kehonhallintaan ja liikku-

vuuteen liittyviä huoltavia harjoituksia. 

8. Seura järjestää pienimuotoista kilpailu- ja testaustoimintaa pitkin kesää, jossa samat säännöt ovat voimassa. Näissä tapahtumis-

sa kiinnitetään myös huomiota aikataulutukseen niin, ettei osallistujia ole samaan aikaan liikaa paikalla. Jokaisesta kilpailu- tai 

testaustapahtumasta lähetetään erillinen ohjeistus. 

PIDETÄÄN YHDESSÄ HUOLTA SIITÄ, ETTÄ VÄISKIN VAATIMUKSET TOTEUTUU!

Näin taataan toiminnan jatkuvuus ja päästään nauttimaan ohjatusta yleisurheiluharjoittelusta.

Väiski ja seuran toimihenkilöt toivottavat kaikesta huolimatta oikein iloista harjoituskesää!


