
    TIEDOTE 
 
 
    22.1.2021 
 
Tervehdys veegeeläiset urheiluperheet, 
 
Naantalin kaupungin pandemiaryhmä on tänään 22.1.2021 linjannut, miten kaupungin liikuntapaikoissa toimitaan 
7.2.2021 saakka. 
 

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa voidaan jatkaa, kun toiminnassa noudatetaan seuraavia ohjeita: hyvä 
käsihygienia, muuttunut turvavälisuositus yli 2 metriä, pukuhuoneiden käytön minimointi, ei yleisöä hallien 
sisätiloihin, kontaktien välttäminen, maskisuositus kaikille yli 12-vuotiaille (muualla kuin 
urheilusuorituksessa), harjoituksiin tullaan vain täysin terveenä. 
 

Aikuisten harrastustoiminnan taukoa jatketaan 7.2.2021 asti. VSSHP:n ohjeen mukainen kilpaurheilu sallitaan. 
Toisin sanoen muiden aikuisjoukkueiden tai -ryhmien tauko jatkuu ringeten edustusjoukkuetta lukuun 
ottamatta.  
 
Varsinais-Suomi on edelleen leviämisvaiheessa, joten kaikki aikaisemmat turvallisuusohjeet ovat yhä voimassa. 
 
Tärkeintä: osallistu harjoituksiin vain terveenä! 
 
Muista nämä 
 

- käytä käsidesiä tai pese kädet, kun tulet liikuntapaikalle ja lähdet kotiin. 
- noudata turvavälejä vähintään 2 m ja vältä lähikontaktia harjoituksissa. 
- 12-vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat: Maskisuositus on voimassa muualla kuin liikuntasuorituksen aikana.  
- katsomotilat on suljettu yleisöltä ja harjoitusten seuraaminen ei ole mahdollista. 
- tiedota mahdollisesta COVID-19 -tartunnasta tai koronavirusinfektioon viittaavista oireista oman joukkueen 

tai ryhmän joukkueenjohtajaa ja vastuuvalmentajaa viipymättä. 
 
Näillä toimenpiteillä turvataan toinen toistemme terveyttä. 
 
Yhteistyöterveisin 
 
VG-62 ry Hallitus 

 
 
Naantalin kaupungin tiedote 22.1.2021 
 
Varsinais-Suomi on edelleenkin koronan suhteen leviämisvaiheessa. Tänään on päätetty seuraavista rajoituksista ja 
rajoitusten purkamisista: 
 

• lasten ja nuorten harrastustoimintaa voidaan jatkaa, kun toiminnassa noudatetaan edelleen seuraavia 
ohjeita: hyvä käsihygienia, muuttunut turvavälisuositus yli 2 metriä, pukuhuoneiden käytön minimointi, ei 
yleisöä hallien sisätiloihin, kontaktien välttäminen, maskisuositus kaikille yli 12-vuotiaille (muualla kuin 
urheilusuorituksessa), harjoituksiin tullaan vain täysin terveenä 

• aikuisten harrastustoiminta on keskeytyksissä  7.2.2021 saakka Naantalin kaupungin tiloissa (VSSHP:n 
ohjeen mukainen kilpaurheilu sallitaan) 

• kuntosalien toiminta (Maijamäki, Suopelto, Rymättylä) on keskeytyksissä 7.2.2021 saakka 

• jäähallien yleisöluisteluvuorot (yleinen luistelu ja mailavuorot), ipanariehat, perheliikunta ja yksityiset 
liikuntatilavuorot ovat keskeytyksissä 7.2.2021 saakka 

• talviuintipukuhuoneet (Taimo ja Nunnalahti) ja muut ulkopukukopit (mm. jääkenttien pukukopit) ovat 
suljettuina 7.2.2021 saakka 

• maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää, pois lukien SM-tason toiminta 

• kuljetukset Ulpukan yleisöuinteihin on keskeytyksissä 7.2.2021 saakka 

• ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omaehtoista liikkumista varten 
 

Sivistyspalveluiden hallinnassa olevia tiloja ei luovuteta yli 10 hengen tilaisuuksien järjestämiseen lukuun ottamatta 
lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaat) harrastustoimintaa. 


