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Lapuan liikuntatoimen suunnitelma turvallisuustoimista

Lapuan liikuntatoimi tarjoaa liikkujille ja muille liikuntatoimintaa järjestäville terveysturvallisen
liikkumisympäristön. Seuraamme OKM:n, AVI:n, Valtioneuvoston, terveysviranomaisten ja
Lapuan kaupungin ajantasaista harrastustoimintaan suunnattua ohjeistusta ja asetettuja
rajoituksia liikuntatoiminnan järjestämisestä.

Aluehallintoviraston 4.1.2022 tekemän päätöksen vaikutukset Lapuan kaupungin
liikuntatoimen liikuntaryhmien toimintaan ajalle 7.1.-31.1.2022:

Yleistä

- Tiedotamme asiakkaitamme terveysturvallisista järjestelyistä ja mahdollisista
muutoksista kotisivuillamme, sosiaalisessa mediassa ja henkilöstömme kautta.

- Liikuntatoimintaan ohjeistetaan osallistumaan ainoastaan terveenä ja hyvästä
käsihygieniasta ohjeistetaan huolehtimaan ennen ja jälkeen liikkumisen. Ohjeistus on
asiakkaiden nähtävillä esimerkiksi aulassa, kuntosalissa sekä WC-tiloissa.

- Yhteisissä tiloissa suositellaan vahvasti käytettävän kasvomaskeja. Liikuntatiloissa
on myös käsienpesumahdollisuus.

- Liikuntatiloja puhdistetaan siivousohjelman mukaisesti.
- Liikuntatoiminnassa rajataan osallistujamäärää toimintokohtaisesti.
- Lainattavien liikuntavälineiden puhdistusta tehostetaan.
- Liikuntatoimen henkilöstö arvioi viikoittain turvallisuustoimien onnistumista, ja tekee

tarvittaessa tarkennuksia ohjeistukseen ja käytäntöihin.

Uimahalli

- Toimintaa jatketaan rajauksin.
- Uimahallissa on käytössä 50 % pukukaappikapasiteetista.
- Uimahallin saunat ovat suljettuna 7.-31.1.2022
- Henkilöstö ohjeistaa tarvittaessa asiakkaita turvallisten etäisyyksien säilyttämisestä.
- Asiakkaiden omia vesiliikuntavälineitä (mm. vesijuoksuvyö) ei saa uimahalliin tuoda.

Kuntosalit

- Toimintaa jatketaan rajauksin.
- Tilassa samanaikaisesti olevaa henkilömäärää rajataan 10 henkilöön omaehtoisessa

liikunnassa.
- Tiloja puhdistetaan siivousohjelman mukaisesti.
- Asiakkaiden tulee käyttää tiloja hygieenisesti ja puhdistaa käyttämänsä laitteiden ja

välineiden pinnat käytön jälkeen.
- Ohjatussa ryhmätoiminnassa ohjaajat suunnittelevat isomman ryhmän ohjauksen,

että riittävät etäisyydet toteutuvat
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Erityisryhmien liikunta

- Toimintaa jatketaan rajauksin.
- Erityisryhmien liikunta on osallistujille erityisen merkittävää terveyskunnon

ylläpitämisessä.
- Asiakasmäärää on rajattu ja ryhmäkoko on 20 henkilöä.
- Urheilutalolla järjestettäviin ryhmiin on etukäteen ilmoittauduttava palvelupisteen

henkilökunnalle. Ryhmiin mahtuu 20 ensimmäistä saapumisjärjestyksessä.
- Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua yhteen ohjattuun liikuntaryhmään päivän

aikana. Tällä rajauksella mahdollistetaan mahdollisimman monen säännöllinen
liikkuminen.

- Liikuntaryhmiin osallistutaan kertamaksulla.

Vakiovuorot kaupungin liikuntatiloissa

- Toimintaa jatketaan rajauksin.
- Varaajien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden

tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on
pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

- Osallistujien tulee saapua vakiovuoroille siten, että vuorojen aikataulussa pysytään ja
kohtaamiset muiden ryhmien kanssa voidaan minimoida. Vakiovuoron jälkeen
osallistujien tulee poistua liikuntatilasta pikaisesti. Vuorojen vastuuhenkilöt ohjeistavat
ja valvovat osallistujien saapumista ja lähtemistä.

- Lasten liikunnassa vanhemmat ohjeistetaan noutamaan lapset välittömästi
vakiovuoron päättymisen jälkeen kohtaamisten välttämiseksi. Vanhemmat eivät tule
liikuntatiloihin eivätkä jää sisätiloihin odottamaan lasta vakiovuorojen ajaksi.

Avantosauna

- Toimintaa jatketaan rajauksin
- Avantosaunan käyttö ohjeistetaan, että osallistujamäärä ei ylity ja riittävät etäisyydet

voidaan säilyttää.
- Vuorojen aikataulutusta porrastetaan siten, että kohtaamiset voidaan minimoida.
- Osallistujia ohjeistetaan saapumaan vain täysin terveinä.
- Tiloista tulee välttää ylimääräistä oleskelua.
- Avantosaunan toimintaa arvioidaan tarkasti, ja epäkohtien ilmaantuessa toimintaa

voidaan muuttaa tai päättää nopealla aikataululla. Kaikista mahdollisista muutoksista
tiedotetaan turvallisuussuunnitelmassa aiemmin mainitun mukaisesti.
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