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Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma 
 
 

Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on tehnyt tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa 
tarkoitetun päätöksen, asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan 
on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. Suunnitelma on siihen 

sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja toimintaan osallistujien nähtävillä. 
 

 

 

Tilan tai liikkeen nimi 

Sorsis Areena ja Settle Field, sekä kaupungin ulkokentillä tapahtuva toiminta. 

Suunnitelman laatimispäivä 

16.4.2021 
Suunnitelma on viimeksi päivitetty 

12.5.2021 

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen 

päivittämisestä Janne Maijala 
 
 

Vastuuhenkilön puhelinnumero 

0400 627 500 

1.  Suunnitelma tilojen käytöstä 
Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita järjestämään tilojen käytön siten, että 

asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan 
ihmisten fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin 
ajan. 

 
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa 
erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. 

 
 
 

 
 

 
Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen 

- Pelaajia tuovat/hakevat aikuiset ohjataan pysymään aidattujen tilojen ulkopuolella ilman 
erityistä syytä. 

- Kentällä olevat pelaajamäärät ovat rajoitettu siten, että 2 m turvavälit muussa kuin 
pelinomaisessa harjoittelussa voidaan toteuttaa. 

- Joukkueiden valmentajat valvovat rajoitusten noudattamista, jonka lisäksi seuran 
nettisivuilla on kulloinkin voimassa olevat suositukset toiminnan osalta, jotka lisäksi on 
toimitettu kaikille joukkueiden johtajille, sekä isompien muutoksien tapahtuessa myös 
lähetetty kaikille jäsenille sähköpostituksena. 

 
 
 
 
 
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt 

- Harjoitteluun tulo ja poistuminen on porrastettu ja erillinen lämmittelytila varattu tuleville 
joukkueille.  

 
 
 
 
 
Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa 

- Joukkueiden valmentajat valvovat rajoitusten noudattamista, minkä lisäksi seuran 
nettisivuilla on kulloinkin voimassa olevat suositukset toiminnan osalta, jotka lisäksi on 
toimitettu kaikille joukkueiden johtajille, sekä isompien muutoksien tapahtuessa myös 
lähetetty kaikille jäsenille sähköpostituksena. 

- Joukkueiden valmentajat huomioivat harjoituksissa, että lähikontakteja pyritään 
välttämään tai niiden määrää olennaisesti vähentämään. 

 
 
 
 



 

  2/2 

2. Tilojen hallinnasta vastaavan yleiset velvollisuudet 
Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan toiminnan järjestäjän ja tilojen hallinnasta vastaavan on huolehdittava, että 

1. Asiakkaiden oleskelu on järjestettävä riittävän väljästi, asiakkaan tai seurueen välille tulee mahdollistaa 2 metrin turvaväl it 

2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desifioimiseen 

3. Asiakkaille on annettava ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän turvaetäisyyden ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä 

ehkäiseviin toimenpiteisiin 

4. Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan 

- Hallinnoimamme tilat Sorsis Areena ja Settle FIeld ovat ulkokenttiä ilman sisätiloja. 
Niiden yhteydessä voi olla käytössä koulun WC-tilat tai ulkoisen toimijan väliaikaiset 
WC-tilat, jotka desinfioidaan säännöllisesti. Muut käyttämämme tilat ovat kolmansien 
osapuolten ulkokenttiä, joiden yhteydessä on kiinteät tai väliaikaiset WC-tilat ja joissa 
toimimme ko tilojen osalta kyseisen tahon ohjeistuksen mukaan samaan tapaan kuin 
tässä suunnitelmassa on toiminta kuvattu meidän hallinnoimien tilojen osalta. 

- Yllä olevista asioista tiedotetaan aktiivisesti valmentajia, joukkueen johtajia, sekä 
pelaajia ja heidän vanhempiaan. Lisäksi ohjeet ovat seuran verkkosivuilla jatkuvasti 
nähtävillä. 

- Käsien pesu on mahdollistettu, joko kentän yhteydessä olevien WC-tilojen kautta ja/tai 
valmentajalla mukana olevalla käsidesillä. 

- Mahdolliset yhteiskäytössä olevat liivit pestään päivittäin, suosituksena on, että pelaajille 
on jaettu omat henkilökohtaiset liivit. 

- Yhteisiä juomapulloja ei ole käytössä, vaan jokaisella tulee olla oma juomapullo. 
 
 

 

 
Muuta huomioitavaa 
Seuranta: 

- Kaikissa nuorten ja lasten harjoituksissa on ensisijaisesti paikalla seuran valmentaja (jos ei ole, niin 
paikalla on valmentaja, jolle on vastaavat tiedot toimitettu), joka valvoo määräysten noudattamista. 

- Lasten joukkueiden valmentajilla on käsidesiä mukana, jonka lisäksi osalla kentistä on WC-tilat käsien 
pesua varten. 

- Nuorten ja aikuisten joukkueissa (aikuisten joukkueet ovat 17.5. asti tauolla kokonaan) pelaajia on 
ohjeistettu pitämään mukana oma käsidesi, jonka lisäksi osalla kentistä on WC-tilat käsien pesua varten.  

- Pukuhuonetiloja ei käytetä. 

 
Lisätietoja 

Seuraamme aktiivisesti viranomaisten ohjeita ja määräyksiä ja tiedotamme mahdollisista muutoksista 
aiemmin kuvatuilla tavoilla. 

 

 
Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

 

https://avi.fi/kirjaamopalvelut

