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OHJEITA OTTELUUN TULIJOILLE 
Ensiapu ja poliisit, sadat järjestyksenvalvojat, järjestäjä ja 
vapaaehtoiset – he kaikki ovat vastuussa siitä, että 
vierailijat saavat turvallisen kokemuksen 2022 Jääkiekon 
MM-kisoissa. Järjestäjä toivoo, että fanit saapuvat 
ajoissa paikalle, jotta turvatarkastukseen jää riittävästi 
aikaa. Fanit voivat tuoda mukanaan lippuja ja rumpuja, 
mutta ei pillejä, megafoneja tai kameroita kauko-
objektiivilla. 
Kansainvälinen Jääkiekkoliitto (IIHF) ja 2022 Jääkiekon 
MM-kisojen järjestelytoimikunta informoivat faneja 
säännöistä, joita jääkiekkofanien täytyy noudattaa 
peleissä sekä Tampereella ja Helsingissä. Säännöt ovat 
riippuvaisia viranomaisten koronavirusohjeista, joita 
tarkastellaan säännöllisin väliajoin.  
 
LIPUNMYYNTI 

• Lipunmyynti tapahtuu netissä ja lippuoperaattorien 
Lippu.fi ja Ticketmaster -myyntipisteissä 

• Lipuilla on ostorajoitus – kuusi lippua per henkilö. 
Suuremmissa tilausmäärissä pyydämme ottamaan 
yhteyttä lippuoperaattorin asiakaspalveluun tai 
tickets@2022.iihfworlds.com  

• Jokainen fani (myös 5-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
lapset), joka tulee otteluun, tarvitsee lipun. Lapset, 
jotka ovat alle 5-vuotiaita ovat tervetulleita peleihin 
ilman lippua, mutta heidän täytyy istua huoltajan 
sylissä. 

• Jokaisen pelin jälkeen areena tyhjennetään, jolloin 
seuraavaan peliin tulevien fanien täytyy myös poistua 
rakennuksesta.  

• Jos tapahtuma peruuntuu koronaviruksen takia, lipun 
hinta palautetaan. 

• Jos yleisömäärää joudutaan koronaviruksen takia 
rajoittamaan, kaikkia lipunostajia informoidaan tästä. 

• Jos lipunostajalla todetaan koronavirustartunta tai hän 
on terveysviranomaisen määräämässä karanteenissa 
ennen ottelua, on mahdollista hakea hyvitystä lipun 
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hinnasta ainoastaan ennen ottelun alkamista. 
Järjestäjällä on oikeus pyytää todistus karanteenista tai 
todetusta taudista. 

• Jos Suomeen ei ole mahdollista matkustaa 
koronaviruksesta johtuvien matkustusrajoitusten takia, 
lipunostaja voi hakea hyvitystä lipuista ennen ottelun 
alkua. 

• Jos tapahtumassa tarvitaan koronapassia, kaikkia 
lipunostajia informoidaan. Suomalaisten 
terveysviranomaisten ohjeistusta seurataan ja 
noudatetaan. 

Lisätietoja 
Tampereen Kansi Areena avataan 90 minuuttia ennen 
ensimmäistä peliä, ja edellisten pelien päättymisen 
jälkeen, kun halli on ensin tyhjennetty. 
Helsinki Areena avataan 60 minuuttia ennen päivän 
ensimmäistä peliä, ja edellisten pelien päättymisen 
jälkeen, kun halli on ensin tyhjennetty. 
Sisäänkäynnin yhteydessä liput tarkastetaan. Samoin 
varmistetaan, että kiellettyjä esineitä ei tuoda halliin. 
Areenalle ei saa tuoda omia juomia tai ruokia.  
Noudatathan yleisiä koronavirustartunnan ehkäisyn 
ohjeita – käytä maskia, pidä etäisyyttä, älä tungeksi ja 
huolehdi hygieniasta.  
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit lähettää viestiä 
osoitteeseen: tickets@2022.iihfworlds.com.  
 
OHJEITA JA SUOSITUKSIA FANEILLE 

• Faneilla täytyy olla heidän lippunsa mukanaan koko 
ottelun ajan 

• Fanien täytyy istua oikealla, lipun osoittamalla paikalla 
(oikea katsomo, rivi ja paikka) 

• Faneja, jotka ovat selvästi päihtyneitä, ei päästetä 
areenalle 

Fanit voivat ottaa peleihin mukaan rumpuja ja max. 1 
metrin pituisessa muovitangossa roikkuvia lippuja. 
Metallisia teleskooppivarsia tai puisia tankoja ei sallita. 
Kiellettyjä ovat julisteet ja liput, joissa on halventavia tai 
ihmisoikeuksia väheksyviä kommentteja, kuten myös 
vihaa tai väkivaltaa lietsovat lauseet. 
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Pillit, äänitorvet, megafonit ja vuvuzelat ovat kiellettyjä. 
On myös kiellettyä tuoda areenalle huumausaineita, 
mitä vain lasiesineitä, hajuvesiä, herkästi syttyviä aineita, 
laserosoittimia, taskulamppuja, vilkkuvia esineitä, 
vilkkuvaloja, painekaasuja, aseita, räjähteitä tai 
kiikareita.  
Ammattimainen valokuvaus on kielletty katsomoissa. 
Lisäksi on kiellettyä nauhoittaa liikkuvaa kuvaa tai ääntä 
kaupallisiin tarkoituksiin MM-kisojen aikana. TV-yhtiöt ja 
akkreditoitu media omistaa kuvausoikeudet, ja fanien 
nauhoitteita ei voi käyttää kaupallisessa tarkoituksessa. 
Tupakointi molemmilla areenoilla on ehdottomasti 
kielletty muualla kuin osoitetuilla tupakointipaikoilla. 
 
TURVALLISUUS 
 
Turvallisuuteen liittyvissä järjestelyissä noudatetaan 
Suomen lakia. 
 
Kiellettyjä esineitä ovat: 

- Aseet 
- Räjähteet 
- Lähitaisteluaseet, tangot ja sauvat, nyrkkiraudat ja 

vastaavat esineet 
- Ruoka ja juoma 
- Pillit, vuvuzelat, äänitorvet, megafonit ja vastaavat 

esineet 
- Lamput ja vastaavat esineet, jotka voivat haitata 

toisia, erityisesti taskulamput, vilkkuvalot, laserosoittimet 
ja muut vastaavat esineet 

- Liput metalli- tai puutangoissa (liput muovitangoissa 
ovat sallittuja 1 m pituuteen saakka) 

- Mitkä tahansa esineet, joilla voi nauhoittaa 
ammattimaisessa tarkoituksessa ääntä tai ääntä ja 
videota, lähettää lähetystä, tai millä vain tavalla 
levittää ääntä tai ääntä ja videota nauhoitteina, 
uutisina, kuvauksina pelistä, tai pelin osia tai koko pelin 
verkkoon. Poikkeuksena kännykät, tabletit ja 
kämmentietokoneet. 

- Kamerat kauko-objektiiveilla 
- Eläimet 
- Mainokset tai muut kaupalliset materiaalit 
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- Kirjoitetut, graafiset, kuvalliset, ääntä tai ääntä ja 
kuvaa sisältävät tekstit ja kannanotot, kyltit, sloganit tai 
symbolit sellaisilta ryhmittymiltä tai liikkeiltä ja heidän 
ohjelmistaan tai ideologiastaan, joiden tavoitteena on 
loukata perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja 
vapauksia 

- Kirjoitetut, graafiset, kuvalliset, ääntä tai ääntä ja 
kuvaa sisältävät tekstit ja kannanotot, kyltit, sloganit tai 
symbolit sellaisilta ryhmittymiltä ja liikkeiltä, jotka ajavat, 
kannattavat tai yllyttävät vihaan, väkivaltaan tai 
epätasa-arvoiseen kohteluun ihmisryhmiä tai yksilöitä 
kohtaan etnisen taustan, kansalaisuuden, ihonvärin, 
sukutaustan tai uskonnon takia 
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