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Aluehallintoviraston määräykset ajalle 2.12.–21.12.2020 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla 

alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. 

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien alueella järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, 

joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä 

voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. 

Aluehallintoviraston määräysten lisäksi Nyrkki yhdessä kuntajohtajien kanssa päätti 

kokouksessaan 2.12.2020 seuraavista kiihtymisvaiheen suosituksista ajalle 3.12. - 

21.12.2020:  

Julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan 

korkeintaan 10 hengen rajaa. 

Harrastustoiminnassa noudatettavia ohjeita 

● Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan muutettavan seuraavasti: 

● Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta 

jatketaan 21.12. asti. Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että ajalla 

3.12. - 21.12. keskeytetään sisätiloissa tapahtuva joukkue- ja kontaktilajien 

harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta. Suositus ei koske sellaista aikuisten 

harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko 

harjoituksen ajan. Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos. 

Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja 1-

divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle 

tähtäävää ammattimaista harjoittelua. 

● Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt 

huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. 

● Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan 

sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle 

OKM:n määritelmän mukaisesti, maa-joukkuetoiminnalle, Olympiakomitean 

tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille. 

● Uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suositellaan suljettaviksi 3.12.-21.12. 



● Joukkue- ja kontaktilajien lajiluettelo on määritelty Olympiakomitean ja lajien kanssa 

ja lista löytyy sairaanhoitopiirin suositusten kohdasta. 

● Nuorisotilat voidaan pitää auki erityisjärjestelyin 

● Kirjastojen suositellaan tarjoavan rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten 

● Huvi- ja sisäleikkipuistot suositellaan suljettaviksi 

● Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan 

päätettäväksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi 

● Muu ryhmissä tapahtuva aikuisten harrastustoiminta suositellaan tauotettavaksi tai 

siirrettäväksi etätoiminnaksi 

 

Kaupungin linjaukset 3.-21.12.2020 liikunta- ja nuorisotoimen osalta ovat 

seuraavat: 

Liikuntatoimi 

● Virkistysuimala Sateenkaari ja Simpsiön hiihtomajan avantosauna suljetaan. 

Urheilutalon muut liikuntatilat pidetään auki OKM:n ja THL:n (21.9.2020) suositukset 

huomioiden. 

● Liikuntatoimen ryhmätoiminta keskeytyy tai siirtyy etänä järjestettäväksi. 

Nuorisotoimi 

● Nuorisotilat pidetään auki erityisjärjestelyin 

● Nuorten Ohjaamo-palvelut ja etsivä nuorisotyö jatkavat toimintaansa suositukset 

huomioiden. 

Poikkeustilanne voi aiheuttaa muutoksia liikunta- ja nuorisotoimen palveluiden aikatauluihin. 

 

Lapuan kaupungin linjaukset perustuvat aluehallintoviraston 1.12.2020 tekemään 

päätökseen sekä Etelä-Pohjanmaan Korona nyrkin yhdessä alueen kuntajohdon 

kanssa 2.12.2020 tekemiin suosituksiin ja päätöksiin. 

 


