Tiedote tilojen käyttäjille 26.3.2021
Maaliskuun ajan voimassa olleet tilojen käytön rajoitukset jatkuvat Vantaalla 30.4. saakka
Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 24.3.2021, että voimassa olevia
yksityistilaisuuksiin, harrastustoimintaan ja julkisten tilojen käyttöön liittyviä rajoituksia ja
suosituksia jatketaan huhtikuun ajan
Lue koko tiedote: https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/156606.
Ohjattua harrastustoimintaa kaupungin hallinnoimissa tiloissa voidaan tällä hetkellä järjestää vain
2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmille. Vuonna 2007 syntyneille tai sitä vanhemmille
harrastustoimintaa ei voi järjestää. Jos käytössänne on ollut käyttövuoroja tällaisille ryhmille,
vuorot tulee peruuttaa. Rajoitukset ovat voimassa 30.4. saakka.
Olemme saaneet tilavarausyksikköön muutamia yhteydenottoja, joiden perusteella näin ei ole
toimittu ja / tai alla mainittuja toiminnan turvallisuusperiaatteita ei ole noudatettu. Toiminnan
järjestäjän vastuulla on huolehtia, että toimintaa voidaan järjestää vain nykyisten päätösten
mukaisille ryhmille ja että toimintaa noudattaa koko toiminnan ajan turvallisuudesta annettuja
periaatteita. Näiden noudattamatta jättäminen johtaa jo myönnettyjen käyttövuorojen
peruuttamiseen.
Harrastustoiminnassa voimassa olevat rajoitukset
- harrastustoiminta on keskeytetty ennen vuotta 2008 syntyneiltä 30.4.saakka
- 2008 ja sen jälkeen syntyneiden harrastustoiminta on toteutettava ilman lähikontakteja
- harrastustoimintaan on pitänyt laatia terveysturvallisuussuunnitelma 7.3. mennessä
- 6 henkilön rajaus ei koske harrastustoimintaa, vaan ainoastaan yleisötilaisuuksia
- otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä
- ammattilaisurheilussa noudatetaan maaliskuussa voimassa olleita ohjeistuksia
Toiminnassa noudatettavat turvallisuusperiaatteet
- harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen
- kaikille avointa toimintaa ei voi tällä hetkellä järjestää
- 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.

Ennen vuotta 2008 syntyneiden käyttövuorojen peruminen
Liikunnan palvelualue peruu aikuisten sekä aikuinen-lapsi -ryhmien käyttövuorot Timmistä.

Toiminnan järjestäjän tulee perua ennen vuotta 2008 syntyneille tarkoitetut käyttövuorot:
1. Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien osalta ennen varauksen alkua Timmin
varauskalenterin kautta ennen varauksen alkua.
2. Liikunnan palvelualueen hallinnassa olevien tilojen (jalkapallohallit, jäähallit, uimahallit,
liikuntahallit, kalliosuojien liikuntatilat jne.) varaukset tulee peruuttaa lähettämällä
sähköpostiosoitteeseen liikuntatilavaraukset@vantaa.fi ennen varauksen alkua.
-

perumatta jääneet vuorot laskutetaan normaalisti.
käyttövuoron vaihdoksia ei hyväksytä
sekaryhmien osalta toiminnan järjestäjän tulee huolehtia, että toimintaan osallistuu
ainoastaan vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneet.
mikäli tilaa käytetään taiteen perusopetuksen etäopetuksen järjestämiseen siten, että tilassa
on läsnä vain 1 aikuinen ja oppilaat etänä, niin tilaa saa käyttää, eikä vuoroa tarvitse perua.

