
 

Alustava tiedote poikkeusajasta 4.3 – 31.3.2021 
 

Valitettavasti koronaepidemia on Etelä-Karjalassa siirtynyt leviäimisvaiheeseen, mikä 
vaikuttaa moniin toimijoihin ja myös Lappeenrannan Voimistelijoiden seuratoimintaan. 
Onneksi olemme saaneet tähän asti voimistella yhdessä monipuolisella telinesalillamme. 
Osassa Suomea tilanne on jo pitkään ollut huonommin, esimerkiksi Uudellamaalla 
harrastustoimintaan on jouduttu sopeuttamaan erilaisin keinoin jo joulukuun alusta 
lähtien. Etelä-Karjalan alueella urheiluseuroja koskevat poikkeusolot on liikuntatoimen 
puolesta linjattu aikavälille: 4.3 – 31.3.2021 

Seuramme toimia poikkeusajalle:  

 
• Huom! Kisaryhmien osalta tarkempi tiedotus poikkeusajasta tulee valmentajien 

kautta. 
 

• Harrasteryhmät eivät harjoittele talviloman jälkeisellä viikolla 8.3-14.3.2021, 
pyrimme näin välttämään talviloman aikana reissuista saadut mahdolliset Korona-
altistukset. Otamme kyseisen viikon takaisin jatkamalla kautta toukokuun 
loppuun, normaalisti kautemme on loppunut toukokuun toiseksi viimeiselle 
viikolle harkkaryhmien osalta. 
 

• Aluehallintoviraston mukaisesti vuonna 2007 ja sitä vanhemmat eivät saa osallistua 
sisällä järjestettävään harrastustoimintaan lainkaan. Telinevoimistelussa telineet ja 
sisätilat ovat oikeastaan ainoa järkevä tapa lajia harjoitella. Etenkin talviaikaan 
harjoitusten järjestäminen pelkästään ulkona, on lajin kannalta hyvin haastavaa. 
Etäyhteyden kautta lajia on myös hyvin haastava ohjata, ja toisaalta kaikilla ei ole 
kotona mahdollisuuksia tilojen puoleen lajiharjoituksia tehdä. Olemme siis 
päätyneet jatkamaan vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien kohdalla kautta 
kesäkuun 2021 puoleen väliin, ja keskeyttämään harrastustoiminnan heidän 
kohdallaan aikavälille 4.3-31.3.2021. Mikäli tilanne pitkittyy, mietimme tilannetta ja 
jatkoja uudelleen.  
 

• Vuonna 2008 ja sitä aikaisemmin syntyneiden harrastustoiminta jatkuu 
poikkeusjärjestelyin, ryhmien puolittamisella ja osa harjoituksista suoritetaan 
ulkona tai kuntosalin puolella. Vuonna 2008 ja sitä ennen syntyneiden kausi 
päättyy toukokuun loppuun.   
 

• Pukuhuonetilat tullaan myös jakamaan useampaan eri tilaan, jottei ryhmät kohtaa 
salilla. Salille ei saa tulla ennen harjoitusten alkua ja sieltä on lähdettävä 
välittömästi harjoitusten jälkeen. 
 



 

• Alueellisen ohjeen mukaan vanhemmat eivät saa tulla sisätiloihin ollenkaan, joten 
pienten ryhmien kohdalla (kuutit) käyvät ohjaajat hakemassa lapset ulko-ovelta 
käsin.  
 

• Maskia on käytettävä aina sisätiloissa harjoitusajan ulkopuolella sekä aina 
telinesalin ulkopuolisissa tiloissa. Suositamme maskin käyttöä kaikille, mutta aina 
vähintään 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Ilman maskia sisätiloihin pääsy 
voidaan evätä. Valmentajat käyttävät maskia aina! 
 

• Kädet tulee pestä aina ennen saliin ja salilta lähdön jälkeen. Käsidesiä on myös salin 
ulko-ovella.   
 

• Jos on pienikin epäilys, kipeäksi tulosta tai pienintäkään flunssan oiretta, on 
harjoituksiin tulo ehdottomasti kielletty! Suosittelemme käyttämään myös 
harkintaa, jos epäilet altistuneesi tai joku perheestäsi on altistunut Koronalle, 
vaikka virallista karanteenia ei olisi määrätty. 
 

• Uusista aikatauluista ja pukuhuonejärjestelyistä tullaan tiedottamaan jokaista 
ryhmää oman ohjaajan toimesta, viimeistään ensi viikon aikana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  


