
	  	  	  	  	  	  	  

IMPIVAARAN TENNISKESKUS OY  TIEDOTE 
    Turku 6.5.2020 

Jarkko Nieminen Areenan sisätilat aukeavat rajoitetusti ma 11.5.2020 alkaen 
 

Impivaaran Tenniskeskus Oy:n hallitus on päättänyt avata JNAreenan sisähallin palvelut 
tietyin tiukoin rajoituksin (alempana) ma 11.5.2020. Kaikki kentät, vastaanotto ja osa wc- 
tiloista ovat avoinna. Hierojat aloittavat myös jälleen palveluiden tarjoamisen. Muut tilat 
pysyvät toistaiseksi kiinni. Vakiovuorot jatkuvat taas normaalisti kauden loppuun.  
 

Vakio- ja osakevuorot 
 
Mikäli et käytä vakiovuoroja 11.–31.5. muista laittaa vuorot myyntiin hallin nettisivuilla omissa 
tiedoissa tai voit soittaa ma 11.5. alkaen hallin numeroon p. (02) 2388 300.  
HUOM! Tekstiviestillä tai sähköpostilla ei voi vakiovuoroja laittaa myyntiin!.  
Ns. korona-ajalta (18.3.–10.5.) peruutetuista tunneista ja niihin liittyvistä hyvityksistä tulee 
vakiovuoron omistajille erillinen tiedote viimeistään ensi viikon (vko 20) alussa.  

 
Rajoitukset/ohjeet JNAreenan hallissa pelaamiseen ma 11.5.2020 alkaen 
 
- Yhdellä tennis-/sulkapallokentällä saa olla enintään viisi (valmentaja + 4) tennispelaajaa 

samanaikaisesti. Suosittelemme pelaamaan kaksinpeliä. Nelinpelin pelaaminen on 
mahdollista ainoastaan, mikäli ryhmä koostuu perheenjäsenistä tai muuten koronan aikana 
keskenään tekemisissä olevista vakiintuneista pelikavereista. 

-  Pukuhuoneet, pesuhuoneet ja saunat ovat poissa käytöstä. 
- Kahvion vastaanotto/proshop ja aulan wc:t (kaksi) ovat avoinna. Muutoin kahvion 

oleskelutilat ja muut wc-tilat ovat kiinni.  
- Kuntosali pidetään edelleen suljettuna. 
- Pelaajilla tulee olla pelivaatteet ulkovaatteiden alla jo hallille tullessaan. Ulkokengillä 

sisäkentille meno on kielletty. 
- Emme vuokraa mailoja/palloja/pyyhkeitä/lukkoja toistaiseksi. 
- Mailanjännityspalvelu on toiminnassa normaalisti. 
- Suosittelemme, että riskiryhmään kuuluvat eivät tulisi pelaamaan sisälle toistaiseksi. Mikäli 

on saapunut ulkomailta (14 vrk:n sisällä) tai on flunssan oireita tai jos samassa taloudessa 
asuva on asetettu eristykseen koronan takia, niin ei saa tulla pelaamaan. 

- Jokainen pelaaja on vastuussa itsestään ja päätöksestään lähteä pelaamaan. 
- Pelaamaan saa tulla ainoastaan täysin terveenä. 
- Turvaetäisyys 2 metriä on voimassa sekä kentällä että käytävillä. 
- Tarpeetonta oleskelua hallilla tulee välttää. 
- Muistutamme käsihygieniasta. Huolehdi käsien pesusta ennen ja jälkeen pelitunnin. 

Käsidesipulloja löytyy hallin tuloaulasta, vastaanotosta sekä kentiltä. 
- Yleisiä karanteenimääräyksiä tulee noudattaa. 
 
Vuoron varaus ja maksu 
 
-  Vuorot voi varata normaaliin tapaan netistä (voit myös maksaa varatessasi)  

tai kassalta, p. (02) 2388 300. Maksa varaukset etukäteen verkossa tai paikan päällä kortilla. 
Emme toistaiseksi vastaanota käteistä emmekä liikuntaseteleitä. 

 

Lisätiedot: 

Kimmo Hurme 
Impivaaran Tenniskeskus Oy 
email: kimmo.hurme@jarkkonieminenareena.fi 


