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VANTAAN KAUPUNGIN TILOJEN KÄYTÖN RAJOITUKSET LIEVENEVÄT 1.2.
ALKAEN
Aluehallintovirasto on 31.1.2022 tehnyt päätöksen, jolla puretaan tilojen käytön rajoituksia. Sisäliikuntatilat, kuten
liikunta- ja uimahallit ja kuntosalit ovat auki 1.2.2022 alkaen.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
Sisätiloissa voi järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia, jos kaikilla osallistujilla on
määritellyt istumapaikat. Jos määriteltyjä istumapaikkoja ei ole, minkään kokoisia kokoontumisia ei voi järjestää.
Koronapassia ei voi tällä hetkellä käyttää vaihtoehtona rajoituksille. Alueellisesti- ja toiminnallisesti rajatuissa
ulkotiloissa yleisötilaisuuksien osallistujien määrää ei ole rajattu, mutta yli 50 henkilön tapahtumissa tulee huolehtia
terveysturvallisuudesta.

Tilojen käyttö
Sisäliikuntatilat, uimahallit, kuntosalit, nuoriso- ja asukastilat sekä lastenkulttuurikeskukset avautuvat
toiminnanjärjestäjille 1.2. Aikuisten harrastustoimintaa saa jälleen järjestää kaupungin tiloissa, jolloin myös
perheryhmät voivat jatkaa toimintaansa normaalisti. Taiteen perusopetusta voidaan antaa nyt lähiopetuksessa myös
yli 18-vuotiaille. Kaikessa toiminnassa tulee järjestäjän huomioida terveysturvallisuus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimintaryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
Vältetään kontakteja toisten ryhmien kanssa.
Toimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
Toiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
Toiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään
mahdollisimman väljästi.
Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt
eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
Kaikkia toimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
Muiden kuin toimintaan osallistujien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia
koskevia päätöksiä.
Ulkotiloissakin tapahtuvassa toiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja
periaatteita.

Ohjatun toiminnan järjestäjän tulee täyttää toiminnastaan terveysturvallisuuslomake, joka tulee olla osallistujien
nähtävillä.
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Käyttövuorojen palauttaminen
Liikuntatilat
Liikunnan palvelualue palauttaa 7.2. saakka perumansa vuorot takaisin Timmiin. Vuorot pyritään palauttamaan 1.2.
päivän aikana. Jos et pysty hyödyntämään palautettua vuoroa näin lyhyellä varoitusajalla, voit perua palautetut vuorot
Timmin kautta koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tiloissa ennen varauksen alkua 7.2. saakka. Muissa tiloissa
perumisen voi tehdä sähköpostitse: liikuntatilavaraukset@vantaa.fi.
8.2. alkaen vuoroja voi koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tiloissa perua 7 vrk ennen varauksen alkua. Liikunnan
palvelualueen tiloissa yksittäisten kausivuorojen peruminen ei 8.2. alkaen ole mahdollista.
HUOM. Asiakkaan itse Timmin kautta perumia vuoroja liikunnan palvelualue ei palauta.

Nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilat
Varaukset palautetaan Timmiin kaupungin toimesta. 2.2. alkaen,
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