
Salon Viesti Lentopallo
Esimerkkitilanteita koronatapauksista

• Perustuvat viranomaisten ohjeisiin ja 
määräyksiin

• Kuvaavat Salon Viestin 
lentopallojoukkueiden toimintatavat eri 
koronatilanteissa



TILANNE 1

Joukkueen jäsenen perheenjäsen altistuu (töissä, koulussa) 
ja määrätään karanteeniin

• Ei vaikuta joukkueen jäsenen tilanteeseen, hän voi 
jatkaa normaalisti toimintaansa ja tulla treeneihin 
harjoittelemaan tai valmentamaan

• Jos joukkueen jäsenen perheenjäsen karanteenissa 
ollessaan alkaa oireilla, viranomainen suosittelee 
muulle perheelle aina omaehtoista karanteenia, kunnes 
oireileva on testattu (= tällöin ei enää tulla treeneihin!)

• Joukkue voi jatkaa toimintaa normaalisti



TILANNE 2

Joukkueen jäsenen perheenjäsen on sairastunut koronaan 
(positiivinen testitulos)

• Sairastunut perheenjäsen asetetaan eristykseen ja 
sairastuneen perhe asetetaan karanteeniin viranomaisen 
toimesta

• Suositellaan omaehtoista karanteenia, jos virallinen 
karanteeniin asettaminen kestää

• Ei asiaa treeneihin tai turnaukseen (myöskään 
omaehtoisen karanteenin aikana, virallista päätöstä 
odotettaessa)

• Joukkue voi jatkaa toimintaa normaalisti



TILANNE 3

Joukkueen jäsen altistuu koronalle ja määrätään karanteeniin

• Altistunut asetetaan karanteeniin viranomaisen 
toimesta

• Suositellaan omaehtoista karanteenia, jos virallinen 
karanteeniin asettaminen kestää ja altistus on tiedossa

• Ei asiaa treeneihin tai turnaukseen (myöskään 
omaehtoisen karanteenin aikana, virallista päätöstä 
odotettaessa)

• Joukkue voi jatkaa toimintaa normaalisti



TILANNE 4a

Joukkueen jäsen sairastuu koronaan ja määrätään eristykseen 
(aiempi altistuminen tiedossa)

• Jäsen sairastuu, mutta on ollut jo valmiiksi karanteenissa

(tiedossa ollut aiempi altistuminen), eikä ole osallistunut 

joukkueen harjoituksiin

• joukkue voi jatkaa toimintaa normaalisti, mikäli joukkueen 

altistumista ei ole tapahtunut.



TILANNE 4b

Joukkueen jäsen sairastuu koronaan ja määrätään eristykseen
(ei aiempaa altistumista)

• Joukkueen jäsen on käynyt harjoituksissa normaalisti ennen 

sairastumistaan

• Tällöin on todennäköistä että muu joukkue on altistunut ja 

tullaan asettamaan karanteeniin (tässä voi olla viivettä)

• Joukkueen harjoitukset keskeytetään selvitysten ajaksi ja 

suositellaan kaikille joukkueen jäsenille omaehtoista 

karanteenia 

• Epävarmoissa tapauksissa tehdään nopea tilannearvio 

yhdessä joukkueenjohtajan, jaoston pj:n sekä 

seurakoordinaattorin kanssa.

??



TILANNE 4b jatkoa…

Joukkueen jäsen sairastuu koronaan ja määrätään eristykseen
(ei aiempaa altistumista)

• Konsultoidaan tarvittaessa viranomaisia, jotta osataan toimia 

ennakoivasti ja estetään mahdollisen tartuntaketjun 

jatkuminen. Toimintaan terveydenhuoltoviranomaisten ohjeita 

noudattaen 

• Joukkueeseen suunnatusta terveysviranomaisen 

toimenpiteestä ilmoitetaan välittömästi seuraavan turnauksen 

järjestäjälle sekä Lentopalloliiton kilpailupäällikölle

• Seurakoordinaattori hoitaa viestinnän keskitetysti

• Turnaukseen osallistumisen peruminen vaatii virallisen 

terveysviranomaisen toimen eli karanteeniin asettamisen, 

tämän jälkeen ilmoitus liittoon / alueelle

??


