Tiedote JNAreenan asiakkaille liittyen COVID 19 tilanteeseen!

ke 31.3.2021

Lounais-Suomen aluehallintoviraston uusilla päätöksillä sekä jatketaan jo voimassa olleita
rajoituksia, että kiristetään aukiolorajoituksia entisestä. Huomisesta 1.4. alkaen voimaan tulevat
päätökset koskevat mm. määräystä sulkea myös tiloja, joita tällä hetkellä voi käyttää enintään
kymmenen henkilöä samaan aikaan.
Urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystilat suljetaan henkilömäärästä riippumatta
Lounais-Suomen aluehallintoviraston tekemällä päätöksellä yleisön käytössä olevia urheilu-,
liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja määrätään kokonaan suljettavaksi VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella ajalla 1.-14.4.2021.
Päätös on tehty eduskunnan 28.3.2021 hyväksymän tartuntatautilain pykälän 58 g muutoksen
pohjalta. Lakimuutoksessa poistettiin mahdollisuus pitää avoinna enintään kymmenen asiakkaan
käytössä olevia tiloja ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että myös pienten asiakasmäärien (alle 10
henkilön) liikunta- ja virkistyskäytössä olevat tilat on suljettava.
Määräyksen mukaisesti kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-,
huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea:








joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun
vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut
vastaavat sisäliikuntatilat
yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden
välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan
ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen
tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Ainoina poikkeuksina tilojen käytöstä ovat vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten
ohjattu harrastustoiminta, lakisääteisten palveluiden toteuttaminen, ammattiurheilu sekä yksityis-

tai perhe-elämän piiriin kuuluva toiminta. Myös näissä tapauksissa tilojen käytössä on huomioitava
tartuntatautilain mukaiset velvoitteet turvaetäisyyksistä, hygieniajärjestelyistä ja asiakkaiden
ohjeistamisesta tartuntojen ehkäisemiseksi.
Yllä mainitun päätöksen määräämänä:
- Jarkko Nieminen Areenan sisätilat suljetaan 1-14.4.2021 väliseksi ajaksi (pois lukien kahvion
”respa” välillä 6-14.4.2021 klo 13-20).
- Tavoitteena on avata ulkokentät (4 tenniskenttää ja 2 padel kenttää) ti 6.4.2021 alkaen.
- Jarkko Nieminen Areena on avoinna 6.-14.4.2021 klo 13-20 vain kahvion respan ja ulkokenttien
osalta. Kaikki muut tilat ovat kiinni.
- Toivomme ulkokenttien käyttäjien suorittavan kenttämaksut verkossa, hallilla vain kortilla.
- Muut COVID 19 liittyvät määräykset ovat voimassa kaikissa hallin tiloissa.
- Peruuntuvat vakiovuorot siirretään suoraan tuntipankkiin silta ajalta, kun JNAreena joudutaan
pitämään kiinni.
Kiitos yhteistyöstä ja pysytään terveinä!
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