TIEDOTE 3.12.2020

OHJEITA LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ
Koronasuosituksia on kiristetty Varsinais-Suomessa huonontuneen epidemiatilanteen
takia. Maakunta on leviämisvaiheen kynnyksellä, mutta koronapandemiaryhmän arvion
mukaan edelleen kiihtymisvaiheessa.
Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän
suosituksia. Suositukset tulevat voimaan 3.12. ja kestävät 23.12.2020 asti.
Jatkotoimenpiteistä päätetään myöhemmin ja niistä tiedotetaan erikseen.
Rajoitusten (ks. alla) perusteella liikuntatilojen ovet on LUKITTU 3.12.2020 alkaen.
1. Ne, jotka ko. rajoitusten perusteella voivat jatkaa toimintaansa, pääsevät
tiloihin omilla avaimilla.
2. Käyttäjien tulee huolehtia, ettei tiloihin tule ulkopuolisia henkilöitä.
3. Mikäli seura tarvitsee lisää avaimia tai, mikäli on tarpeellista muuttaa avainten
käyttöaikoja, ottakaa yhteyttä Marita Haralaan, puh. 02 761 1201 (ark. klo 7.3015.00) tai marita.harala@loimaa.fi
4. Mikäli teillä on tiedossa varattuja vuoroja esim. sarjapelejä varten ja ne
peruuntuvat, ilmoittakaa Maritalle.
Ohessa keskeisimmät harrastustoimintaa koskevat rajoitukset
• Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaiden) sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta
keskeytetään 23.12.2020 asti.
• Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauko jatkuu 23.12.2020
asti.
• Kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntasalit, kuntosalit, koulujen tilat,
uimahalli) sekä Mellilänjärven rantasauna suljetaan ajalla 3.-23.12.2020 muuten
kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (alle 20-vuotiaat).
• Alle 20-vuotiaiden (2001 ja myöhemmin syntyneet) seuratoimintaa voi jatkaa
sisäliikuntatiloissa, jos turvavälit kyetään tosiasiallisesti pitämään kaikessa
harjoittelussa, esimerkiksi kamppailulajien harrastaminen tai joukkuepelien
pelaaminen lähikontaktein ei ole sallittua.
• Kaupungin sisäliikuntatilojen 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien toimintaan varatut
vuorot peruutetaan (mukaan lukien vuorot, joilla sekä aikuiset että lapset
harrastavat yhtä aikaa), pois lukien SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja
kilpailutoiminta.
• Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja –kilpailuja ei tule
järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja
urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
• Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja
massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta
maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
• Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan
sarjalisenssisopimukseen
tai
urheilusopimukseen
perustuvalle
ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle,
Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
• Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten.
• Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä suosittaa, että yksityiset
toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

