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Urheilukentällä voidaan harjoitella ottaen huomioon koronavirusepidemian leviämisen 

ehkäisemiseksi annetut ohjeet. Toiminta tulee järjestää lähikontakteja välttäen ja 

viranomaisten määräämiä ryhmäkokoja noudattaen. Toiminnan järjestäjä vastaa 

tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautitilanne pahene. 

Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kunta huolehtii käsidesin riittävyydestä 

urheilukentän sisääntulon yhteydessä sekä yleisö - WC- tilassa. Urheilukentälle ja 

tenniskentälle kulku koronan aiheuttamaan poikkeusaikaan tapahtuu ainoastaan 

pääportista. Kilpailuiden ja tapahtumien osalta kulusta on sovittava erikseen teknisen 

toimen kanssa. 

Urheilukenttä on koronan aiheuttamana poikkeusaikana varattu vuorokalenterin mukaisesti 

ainoastaan vuoron varanneille toimijoille. Tilavuorokalenteri löytyy urheilukentän 

ilmoitustaululta 1.6. alkaen sekä kunnan kotisivuilta http://www.urjala.fi/vapaa-aika-ja-

kulttuuri/liikunta/liikuntapaikat/urheilu-ja-pallokentat. Urheilukenttä on varattu myös 

jalkapallopelien aikana, ajankohdat löytyvät osoitteesta 

http://www.urps.fi/kalenteri/?home=1  sekä yleisurheilukisa-ajankohtina 7.6., 7.7., 19.7., 

21.7., 11.8., 18.8. ja 25.8. Muina aikoina urheilukenttä on vapaassa käytössä. 

Urheilukenttä ja tenniskentät katsotaan kuuluvaksi eri toiminta-alueiksi. 

Urheilukentän yhteydessä olevat pukuhuoneet pidetään suljettuina. Mikäli pukuhuoneita 

tarvitaan kilpailuihin tai tapahtumiin, on niiden käytöstä sovittava erikseen teknisen toimen 

kanssa. Yleisö- WC on käytössä ja kunta huolehtii sen puhtaana pidosta päivittäin. 

Jokainen toimija huolehtii siitä, että vuorolla käytetyt välineet puhdistetaan 

asianmukaisesti. Toimintaan tullaan juuri ennen vuoron alkamista ja alueelta poistutaan 

viivyttelemättä vuoron loputtua.  

Kentänhoitajan tilassa käynti on sallittu ainoastaan vastuuhenkilöltä. Kädet tulee pestä 

tilaan tultaessa.  

Liikuntapaikoille saa tulla ainoastaan täysin terveenä. Korostamme jokaisen toimijan ja 

aikuisen vastuuta noudattaa THL:n ( https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 ) ja muiden 

viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä 

ehkäistään. Ryhmän vetäjän vastuulla on huolehtia, että kaikki ryhmän jäsenet 

noudattavat ohjeita. Aluehallintoviraston määräysten mukaan alle 50 henkilön 

yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6. alkaen. Kilpailu- ja 

ottelutapahtumia voi järjestää ulko- ja sisäliikuntapaikoissa 1.6. alkaen aluehallintoviraston 

( https://www.avi.fi/web/avi/-/kesakuussa-kokoontumisrajoitus-50-henkea-50-500-

hengen-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjarjestelyin ) määräysten mukaisesti 
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erityisjärjestelyin. Kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet 

ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä 30.6.2020 asti. 

Yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia 

sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin 

eli niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä 

turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Aluehallintovirastot määräävät, että 50-

500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja 

kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi 

yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä 

( https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+k

okoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac1

45-b4db-23db-c966-

874570ee1b03/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tiloj

en+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf ) 
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