Liikuntatilojen käyttörajoitukset virusepidemian hillitsemiseksi
2.12. - 22.12.2020
Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on todennut 30.11.2020, että Kymenlaakso on siirtynyt
koronavirusepidemian osalta leviämisvaiheeseen.

URHEILU- JA SISÄLIIKUNTAPAIKKOJA KOSKEVAT KÄYTTÖRAJOITUKSET
Tämän johdosta Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on antanut määräyksen urheilu- ja
sisäliikuntapaikkojen sulkemiseksi. Yksityisten liikunta- ja urheilupaikkojen sulkemista suositellaan.
Aikuisten ja kaikenikäisten lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa suositellaan kaikissa
tapauksissa keskeytettäväksi. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa voi jatkaa ulkotiloissa.
Ammattilais- ja kilpaurheilun harjoitustoiminta turvataan siten, että kokoontumisrajoituksia tulee
noudattaa. Kaikki joukkuelajien ottelut ja pelit suositellaan keskeytettäväksi.
Määräys koskee kaikkia Kotkan kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimia urheilu- ja
sisäliikuntatiloja (ml. jäähallit, koulujen liikuntasalien harrastekäyttö, liikunta- ja urheiluhallit) sekä
kuntosali- ja uimahallitiloja 2.12. - 22.12.2020. Tilannetta seurataan kaupungin
valmiusjohtoryhmän toimesta lähes päivittäin ja määräajan 22.12. jälkeen mahdollisesta sulun
purusta tai jatkosta ilmoitetaan erikseen.
Määräyksestä johtuen peruuntuvista harjoitusvuoroista tai ottelu-, tapahtuma-, näytös- tai muista
vastaavista tilavarauksista ei peritä maksua. Kuntosali- ja uimahalliasiakkaiden menettämä käyttöaika
hyvitetään jatkamalla kuntosalin tai uimahallin käyttöön oikeuttavan kulkukortin tai rannekkeen
voimassaoloaikaa.
Mikäli Kotkan kaupungin valmiusjohtoryhmä ja Kymenlaakson koronaohjausryhmä toteavat
epidemiatilanteen palautuneen perustasoon, liikuntatilojen käyttö jatkuu 23.12.2020 alkaen 1.12.
voimassa olleiden harjoitusvuorojen mukaisesti (pl. juhlapyhät, jolloin liikuntapaikat ovat suljettuja).
Liikuntatilan käyttäjän on erikseen ilmoitettava, jos se ei jatka toimintaansa käytössä olleilla vuoroilla
tai peruu tapahtumiaan 22.12.2020 jälkeen.
Ammattilais- ja kilpaurheilun toiminta turvataan siten, että kokoontumisrajoituksia tulee noudattaa.
Kaikki joukkuelajien ottelut ja pelit suositellaan keskeytettäväksi sulkuaikana. Jos otteluita
järjestetään, ne on toteutettava ilman yleisöä.
Ammattilais- ja kilpaurheiluksi katsotaan aikuisten joukkue ja yksilöurheilussa pääsarja- tai SM-taso,
joille harjoittelu turvataan sulkuaikana sisätiloissa.
Juniorikilpaurheilua, laajan tulkinnan vuoksi, ei tässä yhteydessä lasketa ammattimaiseksi
kilpaurheilutoiminnaksi.
Terveysviranomaisten tekemän linjauksen mukaisesti lasten ja nuorten (alle 15 v.) harrastustoimintaa
voidaan jatkaa ulkotiloissa turvamääräyksiä noudattaen. Pukutilojen käyttöön tulee kiinnittää

erityistä huomioita ja rajoittaa sekä porrastaa pukutilojen käyttöä harjoituksiin saavuttaessa ja sieltä
lähdettäessä. Yli 5 hengen ryhmiä ei pukutiloissa suositella, ilman kasvomaskien käyttöä tai
turvavälien noudattamista.
Ulkotiloissa harjoitustoimintaa tullaan jatkamaan jaettavien harjoitusvuorojen mukaisesti annettujen
ohjeiden mukaisissa pienryhmissä (max. 10 henkeä). Käyttöön otettavat ulkotilat ovat:
 Urheilukeskus (AT-areena ja ns. junnukenttä)
 Karhulan keskuskenttä (tekonurmikenttä)
 Mussalon kenttä
 Kilpisen kenttä
Tilojen ohjeiden mukaista käyttöä tullaan valvomaan kaupungin toimesta.
Lisätietoja osoitteessa https://www.kotka.fi/ ja
https://www.kotka.fi/vapaa-aika/liikunta/ajankohtaista/
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