
Tiedote koronavirukseen liittyen Jyskeen Jääurheilun jäsenistölle. 
 
Suomen Jääkiekkoliitto ry ja Suomen Kaukalopallo ja Ringetteliitto ry noudattavat koronavirusepidemian 
osalta Suomen hallituksen, terveysviranomaisten ja Olympiakomitean ohjeita ja suosituksia. SJL ry:n 12.3 ja 
SKRL ry:n 13.3 tekemien päätöksien johdosta kaikki jääkiekon ja ringeten ottelutapahtumat perutaan 13.3 
lähtien koronaviruksen COVID-19 takia. Tämä koskee kaikkia ko. liittojen ja sen jäsenseurojen alaisia 
ottelutapahtumia ja turnauksia sekä maajoukkuetoimintoja. Myös ryhmäharrastukset on suositeltu 
keskeytettäviksi sekä liittojen ja viranomaisten puolelta. Keskeytys on varotoimi, millä toivotaan hillittävän 
koronaviruksen leviämistä. Alueellisesti seuraamme myös oman kuntamme ohjeistuksia ja suosituksia.  
 
Laitilan Jyskeen Jääurheilujaosto on joutunut tekemään historiallisen päätöksen 13.3, että kautemme 2019-
2020 päättyy sarjatoimintojen, pelien ja turnausten osalta. Myös joukkueiden harjoitustoiminta 
keskeytetään toistaiseksi, 30.4 saakka. Kaikki joukkueiden jäävuorot on myös peruttu toistaiseksi. Myös 
Ringette- ja Kiekkokoulu on päätetty keskeyttää toistaiseksi. Tilannetta jääharjoitusten osalta tarkastellaan 
päivittäin ja lähiviikot näyttävät pääsemmekö enää tänä keväänä jäälle. Toki ennuste tähän ei tällä hetkellä 
näytä kovinkaan hyvältä. Myös Jääkukko Oy:n hallitus miettii tilannetta omalta osaltaan. Joukkueiden osalta 
kehotamme miettimään omatoimisten harjoitusohjelmien laatimista. Näitä harjoitusohjelmia voidaan jakaa 
kaikkien käytettäviksi. On myös hyvä todeta, että kauden päätteeksi muutaman viikon taukokin tekee 
hyvää ilman sen tiiviimpää yhteisharjoitteluakin. Toiminta jatkuu aikaisintaan suositusten mukaan 1.5 
kesäharjoittelun merkeissä, toki seuraamme tarkasti viranomaisten ja lajiliittojen uusia ohjeistuksia asian 
tiimoilta. Mahdollisista muutoksista tulemme informoidaan nopealla aikataululla. 
 
Tämänhetkinen tilanne on todella poikkeuksellinen ja on saattanut meidät aivan uusien haasteiden eteen. 
Varmaan moni jäsen miettii jo nyt pitääkö joukkueiden kausimaksuja maksaa miten ja tullaanko jo 
maksettuja maksuja maksamaan osittain takaisin. Näiden osalta joukkueiden rahastonhoitajat ja 
joukkueenjohtajat tarkastelevat tilannetta ja määrittelevät joukkuekohtaisesti, miten toimitaan. Myös 
turnauksiin ilmoittautuneiden joukkueiden jo maksetut osallistumismaksut herättävät kysymyksiä. Näiden 
osalta joukkueet noudattavat turnausjärjestäjien sääntöjä ja ohjeistuksia. Joukkueiden sarjoihin 
osallistumismaksut ovat jo herättäneet kysymyksiä, kun sarjatoiminta loppui kesken. Varmaan nämä kaikki 
asiat selviävät aikanaan eivätkä tällä hetkellä ole se tärkein pointti. Kuitenkin raha arvatenkin on yksi 
huomionarvoinen asia kaikessa harrastamisessa. Laitilan Jyske on aatteellinen yhdistys / urheiluseura, jonka 
yhtenä jaostona me jääurheilujaostona olemme. Jääurheilujostolla on oma taloutensa ja emme 
toiminnassamme voi tuottaa voittoa. Arvatenkin tällä poikkeustilanteella on myös vaikutusta jaostomme 
talouteen. Nyt kausi loppui ikävään vaiheeseen ja monta tärkeää ottelua kotihallissamme jäi pelaamatta ja 
sitä kautta myös tuloja saamatta. Meillä ei jääurheilujaostona ole ollut mahdollisuutta varautua 
tämänkaltaisiin tilanteisiin. Tarkastellaan nyt rauhassa tilannetta ja laaditaan tilanteen vaatimat 
korjaustoimet maltillisesti. 
  
Jääurheilujaosto haluaa tukea joukkueiden, urheilijoiden ja heidän lähipiirinsä sekä kaikkien lajien parissa 
toimivien terveyttä. Nyt on tärkeää vastuullinen toiminta Jyskeen kaikkien lajien osalta ja edesautetaan 
turvallisen toimintaympäristön edistämistä. Vaikka urheilumaailma lähes pysähtyi, niin muistetaan nauttia 
koetuista urheiluhetkistä ja odotetaan jo innolla uusia tulevia sykähdyttäviä urheiluhetkiä Jyskeen urheilun 
parissa. 
 
Liikutaan järkevästi ja pysytään terveinä. 
Terveisin Juha Kiviö / Jääurheilujaosto puheenjohtaja 
 


