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Tervetuloa Hollolan jäähalliin 

Jäähallin toimintaohje seuroille  

Harjoitukset:  

• Pukukopit saa käyttöön noin 1 h ennen vuoroa. 

• Mikäli sivuoven käytävään ja pukuhuoneiden oville on merkitty koppijako, noudatetaan sitä, 

muulloin vapaa koppi on käytettävissä. 

• Harjoitusten jäävuoron lopussa (10 min vaille tai 20 min yli tasatuntien) on jäältä oltava pois 

ajan tullessa täyteen (ei siis aleta siinä vaiheessa vasta keräämään tavaroita jäältä).  

Huoltoaika on aina 10 min jäävuoron lopussa. 

• Jäällä olo on kielletty kaukalon huoltoluukkujen ollessa auki. 

• Jään ajon aikana pidetään vaihtoaition luukut kiinni, eikä roikuta laidoilla (turvallisuus). 

Valmentaja vastuussa asiasta. 

• Jäänajokonetta ei voi pysäyttää kesken ajon kaukaloon, joten huolehtikaa asianne ennen sitä 

tai sen jälkeen. 

• Mikäli harjoitusvuorolla on joku peli, ilmoittakaa vastustaja ennakkoon vähintään 

edellispäivänä. 

• Vuoron jälkeen joko huoltaja tai joukkueen muu jäsen huolehtii, että pukukoppi jää siistiin 

kuntoon. (Pojat laittavat roskat roskiin) Seuraavan porukan on mukavampi tulla omalle 

maksetulle vuorolle. 

• Hallin sisätiloissa kaikenlainen pelaaminen on kielletty muualla kuin kaukalon sisällä. 

• Juomapulloille on vaihtoaition takana metallikaukalot (eivät ole pullojen tyhjennykseen 

tarkoitettu). Juomapulloja ei saa tyhjentää myöskään jäälle.  

• Maalit nostetaan telineisiin vuoron jälkeen (riittävän sisään) ja mikäli (esim.) lasten 

leijonaliigamaalit on rikki, ilmoitetaan siitä vahtimestareille. 

• Maalien nostossa telineiltä oltava 2 henkilöä, jottei pudoteta maalia jäälle, voi lohjeta muutoin 

palasia jäästä. 

• Poikkikentän harjoituksissa ei taota maaleja mailalla jäähän, vaan vaihtoaition laatikossa 

olevalla poralla porataan reiät jäähän, jos maalit tarvitsee saada paremmin pysymään 

paikallaan. 
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• Pukuhuoneiden fläppitaulut on tarkoitettu vain valkotaulutusseille. 

• Parakin ovet huolehditaan lukkoon oman vuoron jälkeen. 

• Nuuskan käyttö jäähallissa on kielletty. 

• Toimintaohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa seuraavan harjoitusvuoron 

peruuntumisen, joka kuitenkin laskutetaan. 

 

• Ottelut: 

• Ilmoittakaa vastustajajoukkueiden nimet koppijakoa varten myös harjoitusotteluista 

ennakkoon. (La peleihin viimeistään To iltana) 

• Mikäli koko päivän turnaus, tekee järjestävä joukkue itse koppijaon, muuten vahtimestarit 

hoitavat koppijaon. Ei tehdä omia muutoksia koppeihin. 

• Turnauksissa on toimitsijoiden oltava ennen vierasjoukkueita paikalla. 

• Pukukopit saa pelipäivinä käyttöön vaihtelevasti muiden vuorojen takia (joskus 40min ennen 

ottelua). Ei siis tulla käytävään kassien kanssa 2h ennen. 

• Kun lämmittelyssä huoltoluukut aukeavat, pelaaminen ja laukominen loppuu välittömästi ja 

poistutaan jäältä. (turvallisuus) 

• Kotijoukkue huolehtii lämmittely ja jäänajon tiedot vastustajalle kuten myös pukukopit. 

• Otteluissa pelimaalit siirretään ennen, jälkeen ja erätauoilla jäänajoa varten kaukalon pitkille 

sivuille, siirtäjä tulee puhtain kengin. Kun jää on ajettu, erotuomarit tai vahtimestarit laittavat 

poratessa maalit paikalleen. (Ei tule hiekkaa jäälle ajon jälkeen.) 

• Mikäli otteluihin tai muuten jäävuoroihin tulee muutoksia, ensi arvoisen tärkeää on ilmoittaa 

niistä vahtimestareille hallille. Kaikki toiminta tapahtuu kuitenkin hallilla. 

• Käydään kahviossa juomassa kahvit. Otteluissa ei ole toivottavaa käyttää toimitsija-aitiota, eikä 

käytävää kahvipaikkana (Kaksi kertaa kuulutus on lopettanut toiminnan kahvin kaaduttua 

mikseripöydän päälle, sama vaara myös läppäreiden kanssa).  

 

 

 


