Koronarajoitukset
liikuntapaikoilla
Liikunnan palvelualue | 3.12.2021

Kaupungin sisäliikuntapaikkojen käyttö
seuratoiminnassa 4.12. alkaen
• Koronapassi on pakollinen kaikille 16 vuotta täyttäneille.
• Seura vastaa koronapassin tarkistamisesta järjestämänsä toiminnan osalta. Velvoite koskee kaikkea
seurojen järjestämää toimintaa (mm. harjoitukset ,ottelut, turnaukset) kaikilla sisäliikuntapaikoilla
osallistujamäärästä riippumatta.
• Sisäliikuntapaikkojen käyttö on mahdollista vain koronapassin avulla. Rajoitukseen ei sovelleta
minkäänlaisia poikkeuksia.
• Koronapassia edellytetään kaikilta tilassa oleskelevilta, myös harrastuksiin osallistuvien lasten
vanhemmilta.

• Alle 16 vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu lisäämällä terveysturvallisuustoimia
• Seura voi esimerkiksi rajoittaa harrastajamäärää, porrastaa harrastajien osallistumista tai tehdä
harjoitteisiin liittyviä muutoksia terveysturvallisuuden takaamiseksi.
• Seura vastaa täysimääräisesti toimintansa terveysturvallisesta toteuttamisesta.
• Koronapassi ei koske alle 16 vuotiaita eikä seura voi omatoimisesti myöskään laajentaa passin käyttöä
heihin.

Kaupungin ulkoliikuntapaikkojen
käyttö 4.12. alkaen
• Alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkoliikuntapaikkojen rajoitukset koskevat sellaista toimintaa, johon
osallistuu yli 50 henkeä.
• Seuran on järjestettävä toiminta siten, että toimintaan osallistuvien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan
riskiä voidaan ehkäistä. Seura voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa harrastajien osallistumista
tai tehdä toimintaan liittyviä muita järjestelyjä.
• Seura vastaa siitä, että terveysturvallisuus huomioidaan ja sen edistämiseksi tehdään toimenpiteitä.
Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa esimerkiksi:
1.
2.
3.
4.

osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;
osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä,
tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan;
seuran tulee lisäksi järjestää osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan
erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

Terveysturvallisuussuunnitelma
Seuran pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää toimintaansa osallistuvien välisen
lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan
osallistuvien nähtävillä.

Kaupungin lomake on saatavilla kaupungin verkkosivuilla 7.12. alkaen.
Suunnitelma on pakollinen kaikille toiminnan järjestäjille.

Rajoitusten ulkopuolelle jäävät
toiminnot
Rajoitukset eivät koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa eikä ammattiurheilua.
Ammattiurheiluksi määritellään….
Velvoite koronapassin tarkistamisesta koskee kaikki muita paitsi seuraan työsuhteessa olevia,
ammattiurheilijoita, tapahtumien esiintyjiä tai toimitsijoita.

Lisätietoja rajoituksista
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.12.2021
• Tiedote

• Päätös

Vantaan kaupungin tiedote koronapassin käyttöönotosta
• Vantaa.fi

Tietoa koronapassista ja koronatodistuksesta
• Kanta.fi

Tietoa koronatodistuksen lukijasta
• THL.fi

Muut ajankohtaiset
asiat
•

Seurafoorumi 9.12.
Teamsillä kello 16-18 – ilmoittaudu mukaan
Ohjelmassa: liikuntajohtajan tervehdys, Suomisport ja Hobihobi, hankkeet
ja seurayhteistyö, seurakyselyn tulokset, Vantaan liikuntapoliittiset
linjaukset 2030

•

Arvokisamitalistien 2021 keruu ja liikuntagaala
Vantaalaista liikunta- ja urheiluvuotta 2021 juhlistetaan Liikuntagaalassa
helmi-maaliskuussa. Mikäli tiedossasi on urheilija tai joukkue, joka on
saavuttanut vuoden 2021 aikana MM-, EM-, PM- tai SM-mitalin, ilmoita
siitä meille. Myös kaikki vantaalaiset, mutta muita kuin vantaalaisia
seuroja edustavat urheilijat, huomioidaan. liikuntagaala.fi

•

Kehitämme soveltavaa liikuntaa - yhdistyskysely
käynnissä 5.12. asti
Kaupunki kartoittaa soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) nykytilaa
Vantaalla. Vastaa kyselyymme ja kehitä asiaa kanssamme. Kysely on
avoinna 5.12. asti. Toivomme vastauksia myös niiltä yhdistyksiltä, jotka
eivät tällä hetkellä järjestä soveltavan liikunnan toimintaa. vastaa kyselyyn

