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Yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään jo 1.3. alkaen
Kaupungin häiriötilannejohtoryhmä päätti, että Vantaalla yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään
1.3. Nyt päätetty keskeytys jatkuu 31.3. saakka. Harrastustoiminta voi jatkua 6.-luokkalaisille ja sitä
nuoremmilla harrastajilla. Päätöksen perusteella harrastustoiminta keskeytetään kaupungin hallinnoimissa
tiloissa, mutta Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee parhaillaan samansisältöistä päätöstä myös
yksityisten harrastustilojen osalta.
Keskiviikkona Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti velvoittaa harrastustoiminnassa lähikontaktien
välttämistä. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle
kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.
Harrastustoiminnan järjestäjien tulee täyttää tartuntatautilain mukainen terveysturvallisuussuunnitelma
turvallisen harrastustoiminnan varmistamiseksi. Viestin liitteenä on lomake harrastustoiminnan järjestäjille
ja se tulee toimittaa täytettynä ensi viikon aikana kaupungin tilanvarausyksikköön
liikuntatilavaraukset@vantaa.fi. Suunnitelmalomake tulee täyttää ja palauttaa, vaikka olisi sen jo
kertaalleen tehnyt.
Harrastustoiminnassa voimassa olevat rajoitukset
·
·
·
·
·
·

Harrastustoiminta keskeytetty yli 20-vuotiailta
Harrastustoiminta keskeytetty yläkouluikäisten tai sitä vanhempien osalta 1.–31.3.
Alakouluikäisten ja sitä nuorempien harrastustoiminnassa lähikontaktit täytyy välttää
Harrastustoimintaan laadittava terveysturvallisuussuunnitelma
6 henkilön rajaus ei koske harrastustoimintaa, vaan ainoastaan yleisötilaisuuksia
Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä.

Toiminnassa noudatettavat turvallisuusperiaatteet
·

Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan
vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.

·

Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia
terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.

·

Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole
terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi
urheilusuoritusten aikana.

·

Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää

·

Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa
tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.

·

Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan
järjestäjä.

·

Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.

·

Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen
osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Yli 12-vuotiaiden käyttövuorojen peruminen
·
·
·

Toiminnan järjestäjän tulee perua Timmin varauskalenterin kautta yli 12-vuotiaille tarkoitetut
käyttövuorot koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien osalta ennen varauksen alkua.
Liikunnan palvelualueen hallinnassa olevien tilojen (jalkapallohallit, jäähallit, uimahallit,
liikuntahallit, kalliosuojien liikuntatilat jne.) alle 12-vuotiaiden varaukset tulee peruuttaa
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen liikuntatilavaraukset@vantaa.fi ennen varauksen alkua.
Perumatta jääneet vuorot laskutetaan normaalisti. Vuorovaihtoja aikuisten vuorosta lasten tai
nuorten vuoroksi ei hyväksytä.
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