Rajoitukset koskien koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien
vapaa-ajan käyttöä 23.11.–13.12.2020
Pääkaupunkiseutu on koronatilanteen osalta leviämisvaiheessa. Tämän vuoksi
käyttöön otetaan seuraavia rajoitustoimenpiteitä ajalla 23.11.–13.12.2020.
Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu sisätiloissa 10 henkilöön ja
yleisötilaisuuksien 20 henkilöön
- tiloissa on noudatettava 2 m:n turvavälejä koko tilaisuuden ajan
- kaikille yli 15-vuotiaille tilojen käyttäjille suositellaan vahvasti maskin käyttöä
koko toiminnan ajan
- kaikista toimintaan osallistuneista on oltava listaus sekä heidän
yhteystietonsa, jotta tilaisuuden järjestäjä voi infota osallistujia mahdollisesta
altistumisesta
- käsihygieniasta on huolehdittava koko tilaisuuden ajan
- ryhmät, jotka voivat jatkaa toimintaansa, pyydetään huomioimaan, että ryhmiä
ei tule sekoittaa keskenään. Mikäli yksi tai useampi ryhmän jäsen on estynyt
saapumaan oman ryhmänsä tunnille, hän ei voi käydä korvaamassa tuntia
jonkin toisen ryhmän kanssa. Tällöin on sovittava muu tunnin korvaamistapa.
- esityksiä (joulunäytökset, konsertit) joihin osallistuu yleisöä, voi järjestää vain
20 henkilölle.
Tilojen käyttäjän tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen
koulusalivaraukset@vantaa.fi 25.11. mennessä, mitä käyttövuoroja peruutetaan.
Perutuista vuoroista ei peritä maksua. Käyttäjäryhmän voi muuttaa esimerkiksi
aikuisten toiminnasta lasten toiminnaksi ilmoittamalla siitä sähköpostitse
koulusalivaraukset@vantaa.fi 25.11. mennessä.

Rajoitukset aikuisten ryhmäharrastetoiminnassa ja
liikuntapaikkojen käytössä 23.11.–13.12.2020
-

uimahallien asiakasmäärä on rajattu puoleen normaalitilanteesta
aikuisten joukkue- ja kontaktilajien ryhmäharrastustoiminta keskeytetään

Aikuisten harrastustoiminta
Kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaiden joukkue- ja
kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta sekä muu aikuisten
ryhmäharrastetoiminta keskeytetään 23.11.2020–13.12.2020. Keskeytys koskee
kaikkea joukkue- ja ryhmätoimintaa, joka tapahtuu aikuisten
harrastesarjatasoilla. Keskeytys koskee seuraavia lajeja:
Kontaktilajit: judo, karate, nyrkkeily, paini, taekwondo, muut kamppailulajit
Joukkuelajit: futsal, jalkapallo, jääkiekko, koripallo, käsipallo, lentopallo, salibandy,
ringette, kaukalopallo, uppopallo, vesipallo, pallohalleissa tai muissa sisätiloissa
(esim. koulusalit) olevat ulkojoukkuelajit, amerikkalainen jalkapallo, rugby, lacrosse,

kriketti, baseball, pesäpallo, liitokiekko, cheerleading, joukkuevoimistelu,
muodostelmaluistelu.
Tilojen käyttäjän tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen
liikuntatilavaraukset@vantaa.fi 25.11. mennessä, mitä yli 20-vuotiaiden aikuisten
harrasteliikunnan käyttövuoroja peruutetaan. Perutuista vuoroista ei peritä maksua.
Peruutettavia vuoroja on mahdollista siirtää oman seuran sisällä alle 20-vuotiaiden
toimintaan ilmoittamalla sähköpostitse liikuntatilavaraukset@vantaa.fi 25.11.
mennessä.
Tilojen käyttäjiä suositellaan keskeyttämään edellä määritelty harrastustoiminta
myös yksityisten ja yleishyödyllisten toimijoiden ylläpitämissä tiloissa. Mikäli tilan
käyttäjä voi toteuttaa varaamillaan vuoroilla toimintaa niin, että turvaetäisyydet
voidaan tosiasiallisesti ylläpitää, tilan käyttö voi jatkua.
Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja Idivisioonan kilpailutoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista
harjoittelua.
Ryhmät, jotka voivat jatkaa toimintaansa, pyydetään huomioimaan, että ryhmiä ei
tule sekoittaa keskenään. Mikäli yksi tai useampi ryhmän jäsen on estynyt
saapumaan oman ryhmänsä tunnille, hän ei voi käydä korvaamassa tuntia jonkin
toisen ryhmän kanssa. Tällöin on sovittava muu tunnin korvaamistapa.

Kysymyksiä ja vastauksia:
-

Milloin rajoitukset astuvat voimaan?
Rajoitukset tulevat voimaan 23.11.2020 ja ovat voimassa 13.12.2020 saakka.

-

Miksi rajoitukset tehdään?
Koronaepidemian leviämisvaiheessa tulee vähentää kontakteja muihin
ihmisiin. Epidemiologisen arvion perusteella on katsottu, että on aiheellista
tehdä erityisiä rajoituksia lähikontakteja vaativaan toimintaan, jossa riittäviä
turvavälejä ei voida varmistaa.

-

Perutaanko kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet? Pelataanko urheiluottelut
tyhjille katsomoille?
Kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet perutaan 23.11.-13.12.2020 välille.
Tämä koskee esimerkiksi joulunäytöksiä. Alle 20-vuotiaiden liikunta- ja
urheilutapahtumat, SM-tason ja I-divisioonatason kilpailut voidaan järjestää
ilman yleisöä.

-

Ovatko ohjatut liikuntatunnit joukkue – ja kontaktilajeja?
Eivät ole silloin, kun tunnilla voidaan koko tunnin ajan pitää turvavälit ja tila on
riittävän suuri. Ryhmän koko voi olla suurempi kuin 10 henkilöä. Erityistä
huomiota tulee kuitenkin kiinnittää saapumisiin ja poistumisiin sekä muuhun
tilassa liikkumiseen.

-

Mitkä lajit ovat joukkue- ja kontaktilajeja?

Lajiluettelo on määritelty Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteistyöllä.
Kontaktilajit: judo, karate, nyrkkeily, paini, taekwondo, muut kamppailulajit
Joukkuelajit: futsal, jalkapallo, jääkiekko, koripallo, käsipallo, lentopallo,
salibandy, ringette, kaukalopallo, uppopallo, vesipallo, pallohalleissa tai
muissa sisätiloissa (esim. koulusalit) olevat ulkojoukkuelajit, amerikkalainen
jalkapallo, rugby, lacrosse, kriketti, baseball, pesäpallo, liitokiekko,
cheerleading, joukkuevoimistelu ja muodostelmaluistelu.
-

Hyvitetäänkö rajoitusten vuoksi peruutetun toiminnan tilamaksut?
Peruutettuja vuoroja ei laskuteta.

-

Mikä on sisätila? Onko ylipainehalli tai jäähalli sisätila?
Ylipainehalli ja jäähalli katsotaan sisätilaksi.

-

Miten toimitaan asiakkaiden kanssa, jotka eivät ole liikuntaseurojen jäseniä
(esim. kaveriporukat)?
Aikuisten harrastetoiminta tarkoittaa myös seuratoiminnan ulkopuolista
toimintaa.

-

Koskevatko samat uudet koronarajoitukset muitakin kuin kaupungin tiloja?
Samoja uusia koronarajoituksia suositellaan noudatettavaksi myös
yleishyödyllisten ja yksityisten yhteisöjen tiloissa. Kaupungit voivat päättää
vain omien tilojensa käytöstä.

-

Koskevatko uudet rajoitukset ulkona toteutuvaa harrastustoimintaa?
Rajoitukset koskevat vain sisätiloissa toteutettavaa harrastustoimintaa.

-

Koskevatko rajoitukset ammattilaisurheilua?
Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason
ja I-divisioonan tasoista kilpailu- tai harjoitustoimintaa ja kansainväliselle
huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

-

Miten pukuhuoneissa ja siirtymätilanteissa tulee toimia?
Seurojen tulee huolehtia turvavälien säilymisestä kaikissa harjoitteluun
liittyvissä tilanteissa (pukuhuoneet, aulat, liikuntatilat). Pukuhuoneissa ja
siirtymätilanteissa edellytetään myös maskin käyttöä yli 15-vuotiailta
henkilöiltä.
Ohjeita tarkennetaan jatkossa.
Tarkistathan aina ensin löytyykö vastaus kysymykseesi ”kysymykset &
vastaukset” –osiosta ennen yhteydenottoa asiakaspalveluun.

