Tiedote liikunnan palvelualueen tilojen käyttäjille 12.5.2021
Vuonna 2001 syntyneiden ja tätä nuorempien ohjattu harrastus- ja kilpailutoiminta
Vuonna 2001 ja tätä nuorempien kilpailutoiminta ulkona voi käynnistyä 17.5.2021
alkaen rajoitetusti. Toiminnassa on noudatettava terveysturvallisuusohjeita.
Kilpailuiden yleisöä koskevat aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien
osanottajamäärästä.
Vuonna 2001 syntyneiden ja tätä nuorempien ohjattu harrastustoiminta jatkuu sisä- ja
ulkotiloissa.
Lasten ja nuorten päiväleirit ja yöleirit
Lasten ja nuorten päiväleirien lisäksi yöleiritoiminta mahdollistetaan 17.5.2021 alkaen
rajoitetusti. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan
terveysturvallisuusohjeita.
Aikuisten ulkoharrastustoiminta
Aikuisten ulkoharrastustoiminta avataan 17.5.2021 alkaen rajoitetusti.
Aikuisten ulkoharrastustoiminnan toukokuun lopun vuorot on peruttu Timmitilavarausjärjestelmästä. Mikäli toiminnan järjestäjä haluaa palauttaa jo peruttuja
aikuisten ulkoharrastusvuoroja, järjestäjän tulee ilmoittaa palautettavat vuorot ma
17.5. mennessä liikuntatilavaraukset@vantaa.fi. Uusia aikuisten ulkoharrastusvuoroja
hyväksytään ke 19.5. alkaen.
Liikuntatilojen pukuhuoneet
Ulkoliikuntapaikkojen pukuhuoneet ovat käytössä 17.5. alkaen
Maskin käyttö
Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei
ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä
edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
Terveysturvallisuussuunnitelma toimitetaan kaikesta toiminnasta
Kaupunkien hallinnoimilla alueilla järjestäjän tulee toimittaa
terveysturvallisuussuunnitelma sähköpostilla liikuntatilavaraukset@vantaa.fi ennen
toiminnan aloittamista. Suunnitelmassa on kuvattava, miten toiminnassa vältetään
lähikontakteja ja miten ryhmän koko on suhteutettu harrastustilaan. Suunnitelmaa ei
tarvitse toimittaa uudelleen, jos se on toimitettu jo aiemmin, eikä toiminta ole
merkittävästi muuttunut.
Aikuisten toiminta sisätiloissa
Yli 20-vuotiaiden harrastustoimintaa ja kokoustoimintaa (mukaan lukien
yhtiökokouksia) ei voi järjestää Vantaan kaupungin sisätiloissa toukokuussa.

Käyttövuorojen peruminen
Mikäli toiminnan järjestäjä haluaa palauttaa toukokuun loppuun saakka jo peruttuja
aikuisten tai aikuis-lapsiryhmien ulkoharrastusvuoroja, pyydetään järjestäjää
ilmoittamaan siitä sähköpostitse ma 17.5. mennessä liikuntatilavaraukset@vantaa.fi.
Uusia ulkoharrastusvuoroja hyväksytään ke 19.5. alkaen.
Aikuisten ja aikuis-lapsiryhmien sekä kaikille avoimet sisäharrastusvuorot on peruttu
Timmi-järjestelmästä. Toukokuussa kyseiset ryhmät eivät voi järjestää toimintaa
sisätiloissa.
Toiminnan järjestäjän tulee tarkistaa vuoronsa Timmistä.
•

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien osalta vuorojen peruminen tulee tehdä Timmin
varauskalenterin kautta. Peruminen on mahdollista vielä samana päivänä ennen
varauksen alkua su 16.5. asti. Ma 17.5. alkaen peruminen on mahdollista
viimeistään 7 vrk ennen varauksen alkua.

•

Liikunnan palvelualueen tilojen (jalkapallohallit, jäähallit, uimahallit, liikuntahallit,
kalliosuojien liikuntatilat jne.) vuorot, jotka halutaan perua tai palauttaa, tulee lähettää
viesti sähköpostiosoitteeseen liikuntatilavaraukset@vantaa.fi ennen varauksen
alkua. Peruutuksia voi tehdä ma 17.5. saakka. Tämän jälkeen vakiovuorojen
yksittäisiä perumisia ei hyväksytä. Uusia ulkoliikuntavuoroja hyväksytään 19.5.
alkaen.
Perumatta jääneet vuorot laskutetaan normaalisti.

PKS-koronakoordinaatioryhmän seuraava kokous on 20.5.
Lisätietoja: https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/urheiluseuroille
Vantaan tiedote: https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/157401

