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Koronatiedote liikunta- ja urheiluseuroille
Kymenlaakson koronatilanne on muuttunut parempaan suuntaan. Rajoituksia avataan
porrastetusti, mutta edelleen on tärkeää noudattaa kaikkia sen hetken voimassa olevia
rajoituksia tarkasti. Pukuhuoneissa ja muissa julkisissa sosiaalitiloissa on vahva maskisuositus
kaikille 12 vuotta täyttäneille.
Kaikkien liikunta- ja urheilutoimintaa järjestävien tahojen sekä liikuntatilojen käyttäjien on
kiinnitettävä erityistä huomiota koronavirustartuntojen leviämisen ehkäiseviin toimenpiteisiin
lajikohtaiset erityispiirteet huomioiden.
Harjoitusvuoromaksujen ja otteluvarausten tilavuokrien taksahyvitykset (50%) ovat voimassa
siihen asti, kunnes rajoitukset eivät vaikuta tiloissa tapahtuvaan toimintaan.

3.5.2021 alkaen liikunta- ja urheilutoiminnassa sekä muissa
ryhmäharrastuksissa noudatetaan seuraavia rajoituksia:
2003 ja sitä myöhemmin syntyneiden harrastustoiminta sisällä ja ulkona:
Vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminta sisällä ja ulkona on
mahdollista ilman ryhmäkoon rajoitusta siten, että toiminnassa voi noudattaa turvavälejä.
-

Seuroja pyydetään ilmoittamaan toukokuun myönnettyjen vakiovuorojen käytöstä,
ellei niitä ole jo merkittynä Timmiin. Ilmoitukset: ville.saikko@kotka.fi.

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta sisällä ja ulkona:
Vuonna 2002 syntyneiden ja sitä vanhempien (aikuisten) ryhmäharrastustoiminta ulkona
on mahdollista siten, että toiminnassa voi noudattaa turvavälejä.
Aikuisten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa on toistaiseksi keskeytetty.
-

Seuroja pyydetään ilmoittamaan toukokuun myönnettyjen vakiovuorojen käytöstä,
ellei niitä ole jo merkittynä Timmiin. Ilmoitukset: ville.saikko@kotka.fi.
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Peli-, kilpailu- ja ottelutoiminta:
Vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien peli-, kilpailu- ja ottelutoiminta on sallittu
sisä- ja ulkotiloissa.
Aikuisten peli-, kilpailu- ja ottelutoiminta on toistaiseksi keskeytetty.
-

Kilpa- ja huippu-urheilun linjaukset aiemman määritelmän mukaan.
Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä
koronarajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.
Kokoontumisrajoitus yleisötilaisuuksiin on 16.5. asti Kymenlaaksossa kuusi henkilöä.

Uimahallit ja kuntosalit:
Uimahallit ja kuntosalit avataan 3.5.2021 alkaen normaaleilla aukioloajoilla. Sulkuajasta
johtunut uimahallien tai kuntosalien asiakasajan menetys hyvitetään palveluiden
käynnistyessä automaattisesti. Tilojen asiakasmäärää seurataan ja tarvittaessa rajoitetaan
turvavälien noudattamiseksi. Tarpeetonta oleskelua liikuntatiloissa tulee välttää.
Uimahallien ohjatut liikuntaryhmät ovat keskeytetty toukokuun ajaksi.
Aikuisten (18 v ja yli) kilpa- ja huippu-urheilun määritelmä:
Joukkuelajeissa lajien maajoukkuetoiminta, SM- ja 1-divisioonatason toiminta sekä
jalkapallon, salibandyn ja jääkiekon muu vastaava valtakunnallisen tason toiminta sekä lajien
kansainväliselle huipulle tähtäävä ammattimainen harjoittelu. Ohjeistus koskee kolmea
ylintä sarjatasoa jääkiekossa, jalkapallossa ja salibandyssa, muissa joukkuelajeissa kahta
ylintä sarjatasoa. Yksilölajeissa ohjeistus koskee yksilötason maajoukkue- ja SM-tason
urheilijoita (18-vuotiaat ja yli). Kilpa- ja huippu-urheilun ottelutoiminta on toteutettava
ilman yleisöä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoitusten mukaisesti.

-

Rajoituksia tarkastellaan viikoittain Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmän ja Kotkan
kaupungin valmiusjohtoryhmän toimesta.
Liikuntatilojen asianmukaista käyttöä valvotaan päivittäin.
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