
  

 

Tartuntatautien Turvallisuussuunnitelma 22.1.2022 
judokilpailu Ideapark Shiai, klo 9-11.30 

 

Ideapark Shiai lapsille ja nuorille judokoille (U11 ja U13) 
AIKA: 22.1.2022 klo 9.00-11:30 (punnitusaikataulu alkaen klo 8:00) 
PAIKKA: Kauppakeskus Ideaparkin 2.500 m2 monitoimiareena, Bläk Boks  
Ideaparkinkatu 4, 37570 LEMPÄÄLÄ  
 
VASTUULLINEN JÄRJESTÄJÄ: Tampereen Judo ry  
YHTEYSHENKILÖT: Antti Torkko (050-545 3576) /Tampereen Judo ry (kilpailujärjestelyt)  
Visa Vainiola (040-688 5350) /Koy Ideapark Ab (kiinteistön yleisjärjestelyt) 
 
TAPAHTUMAN YLEISKUVAUS: Toteutetaan judon kansallisen, lapsille ja nuorille suunnattu Ideapark Shiai ko-
ronapandemian vuoksi poikkeusjärjestelyin ilman yleisöä. Tavoitteena on varmistaa nuorten judon tavoit-
teellinen kilpailutoiminta pandemiasta huolimatta. Ideapark Shiaissa on sarjat lasten ja nuorten ikäluokille 
alle 11-vuotiaaat ja alle 13-vuotiaat. Koronatilanteesta johtuen on lasten ja nuorten salikisoja jouduttu peru-
maan kokoontumisrajoituksista ja tilahaasteista johtuen, vaikka lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatku-
minen pyritään turvaamaan. Ideparkin Bläk Boks -areenassa on mahdollista toteuttaa koronaturvalliset kil-
pailut lauantaina aamulla ennen vanhempien ikäluokkien Samurai Cup -tapahtumaa. Kilpailusta tuotetaan 
tuotantoyhtiön avulla nettilähetys kotikatsomoille, joka jaetaan myös Ideaparkin screenille.  
 
Tapahtuman järjestelyistä vastaa Tampereen Judo yhteistyössä Koy Ideapark Oy:n, Lempäälän Syokonkan 
Judo ry:n sekä Suomen Judoliiton kanssa. Judoliitossa tapahtuman järjestämiseen liittyen on konsultoitu Ju-
doliiton valmennusta ja kilpailu- ja sääntövaliokuntaa. Suomen Judoliitto ry on kansainvälisen Judoliiton (IJF) 
ja Euroopan Judounionin (EJU) jäsen ja noudattaa toiminnassaan näiden ohjeistusta ja soveltaa täten kan-
sainvälisten judo-organisaatioiden kokemuksia ja ohjeistusta turvallisten judotapahtumien järjestämiseksi. 
Judoliitolla on ollut koronapassi jo kuukausia käytössä yli 16-vuotiaiden valmennustoiminnassa ja eri tapah-
tumien yhteydessä on hyödynnetty antigeenitestejä sekä mitattu lämpöä. Näin toimitaan myös Ideapark 
Shiaissa. Järjestäjä voi tarvittaessa edellyttää kaikilta kilpailijoilta antigeenitestiä. Terveysviranomaisten suo-
situksia ja Aluehallintoviraston tuoreet ohjeet huomioidaan välittömästi tapahtuman toteutuksessa. 
 
Ideapark Shiain tapahtumaohjeet 



  

 
 
1.1 Yleisohje tapahtumaan tuleville urheilijoille, valmentajille ja toimitsijoille 
 
- Kaikilta kilpailijoilta ja toimitsijoilta vaaditaan suojamaskin käyttöä kaikilla alueilla pois lukien kilpailualue 
sekä harjoitusalue lämmittelyn aikana. 

- Jokaisen paikalle tulevan toimitsijan on rekisteröityessään esitettävä koronapassi. On mahdollista, että kil-
pailijoilta edellytetään negatiivinen, tuore antigeenitesti. Vaihtoehtoisesti testin voi tehdä paikan päällä en-
nen punnitusta (hinta 8 e/kpl). 

- Kilpailijoiden, toimitsijoiden ja valmentajien on noudatettava 2 metrin turvavälejä ja huolehdittava käsihy-
gieniasta saatavilla olevien käsidesien avulla. 

- Kilpailijoiden, toimitsijoiden ja muun tapahtumaan osallistuvien tulee pysyä sille varatulla, omalla alueel-
laan, jotta lähikontaktia eri ryhmien välillä voidaan välttää.  

- Tapahtuma on suljettu yleisöltä. Kilpailu streamataan nettiin, jolloin sitä voi seurata etäyhteydellä.  

 

1.2. Bläk Boks -areena ja tapahtuman oheistilat eri lohkoissa 

 

- 2.500 m2:n tapahtumapaikalla on samaan aikaan kokonaisuudessaan enintään 85 henkilöä kilpailijat ja toi-
mitsijat mukaan laskettuna (normaali enimmäiskapasiteetti on 2.200 henkilöä). Tällä varmistetaan suuri il-
matila, väljyys ja vältetään lähikontaktien syntyminen. 

- Kilpailijat ovat jaettu vähintään 3 ryhmään siten, että koko alueella on tapahtuman aikana kerrallaan vain 
yksi, enintään 50 henkilön ryhmä. Kukin ryhmä on alueella enintään 2 tuntia omassa lohkossaan. Ennen seu-
raavan ryhmän alueelle tuloa ovat edellisen ikäluokan kisaajat poistuneet tilasta vähintään 15 minuuttia 
aiemmin.  

- Tapahtumapaikka on jaettu kilpa-alueeseen sekä kolmeen täysin erilliseen lohkoon (kts piirros), jossa toimi-
vat henkilöt eivät ole tapahtuman missään vaiheessa lähikontaktissa toisen lohkon henkilöiden kanssa.  



  

 
 
o Kilpailija-alue 1.100 m2: Enintään 50 henkilöä samaan aikaan sekä kolmella kilpailualueella 3 tuomaria, 

jotka pitävät 2 metrin turvavälin kilpailijoihin. Ei käyntiä eikä kontakteja muihin alueisiin, erillinen sisään-
käynti. 7 kpl pukuhuoneita, mitkä jaetaan saman sarjan ottelijoille. Lähikontakteja lämmittely- sekä kilpailuti-
lanteissa enintään viiden kilpailijan kanssa/kilpailija.  
o Toimitsija-alue 1.000 m2: Enintään 30 eri henkilöä koko tapahtuman aikana, Maskikäyttöpakko paitsi 

mattotuomarilla suorituksen aikana. Mattotuomari pitää 2 metrin välimatkan kilpailijoihin. Ei käyntiä eikä 
kontakteja muihin alueisiin, erillinen sisäänkäynti.  

o Punnitusalue 100 m2: Enintään 6 henkilöä samaan aikaan, maskin käyttöpakko. Ei käyntiä eikä kontakteja 

muihin alueisiin, erillinen sisäänkäynti.  

o Kilpa-alue 200 m2: Ottelualueella enintään 9 henkilöä samaan aikaan, joista 6 kilpailijaa ja 3 mattotuoma-

ria, jotka pitävät 2 metrin välimatkan kilpailijoihin. 
 
 
  
1.3 Ideapark Shiai - punnitus- ja kilpailuaikataulu eri ikäluokille 
 
Punnitustiloihin vain saman ikäluokan urheilijoita samaan aikaan samassa tilassa, max 6 hlöä kerrallaan. 

Punnitus- ja otteluaikataulu: 

U11: klo 8:00-8:30. Ottelut: n. klo 9.00 alkaen.  

U13: klo 9:00-9.30. Ottelut: n. klo 10.00 alkaen.  

Punnitustiloihin vain saman ikäluokan urheilijoita samaan aikaan samassa tilassa, max. 6 hlöä kerrallaan. Palkinto-

jen jako heti oman sarjan päätyttyä, jonka jälkeen poistuminen tapahtumapaikalta. 

 
2. Ideapark ja vastuullisuus pandemian aikana 
 
Noudatetaan kaikkia AVIn, THL:n ja Pirkanmaan Pandemiaohjausryhmän voimassa olevia määräyksiä ja oh-
jeistuksia sekä lisäksi seuraavia Ideaparkin käytänteitä, joista Kauppakeskusten turvallisuutta kehittävä SAFE 
Shopping Centers on myöntänyt Ideapark Lempäälälle SSC COVID-19 -sertifikaatin 29.10.2020. Tämä on tun-
nustus siitä, että koronaviruksen torjuntaan liittyvät toimenpiteet on hoidettu kauppakeskuksessa erittäin 
hyvin.  
 
2.1 Ideapark ja pandemia-ajan tapahtumat Bläk Boks -areenassa 
 
Ideaparkissa ja Ideaparkin tapahtumissa tehdään seuraavia asioita koronaviruksen torjumiseksi:  
- Katsomoon (1.200 istuinpaikkaa) ei oteta katsojia/yleisöä, jos se ei ole vallitsevien ohjeistuksien puitteissa 
mahdollista. 

- Tapahtumien jonotustilanteita pyritään välttämään kokonaan. Mahdollisissa jonotustilanteissa ohjataan 
asiakkaita seuraamaan turvavälitarroja, joiden myötä jonotus tapahtuu parin metrin päässä toisistaan. Jono-
tuksen turvavälikäytäntöä tuodaan esille juonnoissa ja kuulutuksissa. 

- Ideaparkissa on käsidesiautomaatteja jokaisella sisäänkäynnillä, käytävien varrella, wc- sekä liiketiloissa, ja 
lisäksi tapahtumissa käsidesiä on saatavilla useista paikoista tapahtuma-alueella. Yleisissä tiloissa on käside-
siautomaatteja 20 kpl yleisissä tiloissa sekä lisäksi on pumppupulloja.  

- Ideaparkin wc-tilat ovat maksuttomia tiloja, ja näissä asiakkaat voivat pestä käsiään.  



  

- Myös tapahtumiin varatut lisäjärjestyksenvalvojat seuraavat tilanteita ja sitä, että asiakkaat noudattavat 
edellä mainittuja asioita.  

- Ideaparkin infopisteessä on saatavilla yksittäispakattuja kasvomaskeja sekä kertakäyttöhansikkaita asiakkai-
den käyttöön. Ideapark rohkaisee asiakkaita ja henkilökuntaa käyttämään kasvomaskeja.  
 
Ideapark Bläk Boksissa esillä olevat ohjeet (nämä myös nettisivuilla):  

- Tulethan vain oireettomana Bläk Boksiin. 
-  Huomioithan riittävän turvavälin ja käytäthän tarvittaessa maskia (maskeja saatavilla Ideaparkin infopis-

teeltä). 
-  Muistathan hyvän käsihygienian. Bläk Boksista löytyy useita käsidesipisteitä.  
-  Käythän treenaamassa ennalta sovitussa ryhmässäsi ja sen aikataulun mukaisesti. 
-  Käytäthän lajillesi varattua pukuhuonetta.  
-  Noudatathan vallitsevia viranomaisohjeistuksia ja -määräyksiä.  
-  Ethän vietä ylimääräistä aikaa Bläk Boksissa tai sen pukuhuoneissa. 
-  Esillä Bläk Boks -tilojen käyttäjille myös AVI:n 58 h:n mukainen suunnitelma. 

 
2.2 Osallistu turvallisesti tapahtumiin ja ostosten tekemiseen Ideaparkissa  
 
- Ideapark on pinta-alaltaan ja tilavuudeltaan niin suuri, että turvavälit on helppo huomioida väljissä tiloissa.  

- WC-tiloja on useita pitkin kauppakeskusta. Kaikkien näiden tilojen kankaiset käsipyyherullat on vaihdettu 
paperipyyhkeisiin, ja tiloissa on myös automaattiset saippua-annostelijat.  

- Tilojen siivousta ja desinfiointia on tehostettu.  

- Ideaparkin yleisten tilojen kosketuspinnoille on tehty Nanoksi Finland Oy:n toimesta hyväksyttyjen standar-
dien mukaisesti tutkittu desinfiointipinnoitus, joka perustuu valokatalyysiin. Nanoksin valokatalyysipinnoite 
takaa korkean hygieniatason ja tuhoaa vähintään 98%:sti käsiteltyjen pintojen virukset ja bakteerit. Desinfi-
ointipinnoite tehdään mm. yleisten ja henkilökunnan käytössä oleviin wc- ja sosiaalitiloihin, kauppakäytävien 
penkkeihin, karuselleihin, liukutasojen käsijohteisiin, porraskäytävien kaiteisiin ja ovenkahvoihin, ulkokuoren 
ovenkahvoihin, kosketusnäytöllisiin infotauluihin, Ideapark Sportin pukutiloihin, Bläk Boksin katsomoon, lai-
nattaviin luistimiin, kypäröihin ja sählyvälineisiin sekä Ideaparkin ostoskärryihin.  

- Asiakkaille suositellaan korttimaksua käteismaksun sijaan.  

- Useiden liikkeiden sekä infopisteen kassoille on asennettu suojavisiirejä.  

 
Tässä linkki Ideaparkin nettisivulle, jossa kerrotaan turvallisesta asioinnista Ideaparkissa https://lem-
paala.ideapark.fi/arjenhankinnatturvallisesti   
Meille on erittäin tärkeää varmistaa asiakkaidemme turvallisuus sekä arjen sujuminen ja mahdollistaa mm. 
elintarvike-, päivittäistavara- ja lääkehankinnat tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Samalla haluamme tar-
jota pieniä arjen iloja harkittujen tapahtumien muodossa.  
 
Muun muassa seuraavat toimenpiteemme mahdollistavat turvallisen ostosten tekemisen ja viihtymisen 
Ideaparkissa:  
- Ideapark on pinta-alaltaan ja tilavuudeltaan niin suuri, että turvavälit on helppo huomioida väljissä tilois-
samme.  

- Muistathan käyttää maskia, mikäli et voi välttää lähikontaktia (esim. ruuhkassa tai tapahtumissa).  

- Käsidesiautomaatteja löytyy jokaiselta sisäänkäynniltä ja käytävien varrelta. Myös liikkeissä on käsidesejä. 
Tapahtuma-alueille käsidesejä tuodaan erikseen vielä lisää.  

- Varaudu esittämään tarvittaessa koronapassi ruokaillessasi alueen ravintoloissa ja kahviloissa. 

- Seuraa yleisiä kauppakeskustiedotteita, kuten kuulutuksia ja verkkosivustoa, jonne päivitetään ajankohtai-
set tiedotteet koronaepidemian vaikutuksista kauppakeskuksen toimintaan ja sen palveluihin. 

https://lempaala.ideapark.fi/arjenhankinnatturvallisesti
https://lempaala.ideapark.fi/arjenhankinnatturvallisesti


  

 
 
3. Tapahtuman virallinen valvoja, ilmoittautuminen ja muutokset 

 

 

Judoliiton kilpailu- ja sääntövaliokunnan nimeämänä virallisena valvojana toimii 
everstiluutnantti evp Markku Ilvonen, jolla on johtamiskokemusta useista ko-
ronapandemian aikaisten judokilpailujen järjestämisestä, johtamisesta, tuomaroin-
nista ja valvonnasta. Ilvonen on Etelä-Suomen Judon aluepäällikkö ja hän on täten 
hyvin perillä tiukoista, korona-ajan turvallisuusmääräyksistä, joita pääkaupunkiseu-
dulla on judon parissa sovellettu jo kahden vuoden ajan. 

 

Yhteystiedot:  

markku.judo@gmail.com 

puh. 0400 537 815 

 

Tapahtuman järjestäjä Tampereen Judo ry ja Koy Ideapark Oy:llä on tilanteen niin vaatiessa mahdollisuus 
keskeyttää tai perua kilpailutapahtuma. 

 

Tapahtumaan ilmoittautuminen tapahtuu Judoliiton judokisa.fi -järjestelmän kautta täältä, jolloin ennakkoil-
moittautumiset eri ikäluokkiin on tiedossa 19.1. ja voidaan näin ollen huomioida tapahtuman ennakkosuun-
nittelussa ja järjestelyissä.  Tapahtuman ilmoittautuminen päättyy 19.1.2022 klo 23.59. Mikäli kilpailuun ei 
ole määräaikaan mennessä tullut tavoitemäärää kilpailijoita järjestäjä voi päättää tapahtuman perumisesta 
samoin kuin muuttaa aikataulua turvallisuustekijät ja tapahtuman sujuvuus huomioiden. 

 

Koy Ideapark Ab:n puolesta   Tampereen Judo ry:n puolesta 

Toimitusjohtaja    Puheenjohtaja 

Visa Vainiola    Antti Torkko 

visa.vainiola@ideapark.fi   antti.torkko@tampereenjudo.net 

040 688 5350    050 545 3576  

 

 

https://judokisa.fi/

