
Hyvät kulttuurin ja vapaa-ajan kumppanit,

viestimme viime viikolla uusista koronarajoituksista. Pidimme perjantaina 3.12. kumppani-
infon, jossa avasimme mitä uudet rajoitukset tarkoittavat. Tilaisuudessa esitettiin
kysymyksiä, joihin kaikkiin meillä ei ollut perjantaina valitettavasti antaa vastauksia, alla
mm. vastauksia niihin.

Yleisesti
Helsingin kaupunki on ottanut laajasti koronapassin käyttöön ajaksi 4.-31.12.2021. Helsingin
kaupungin kaikissa sisäliikuntapaikoissa (mukaan lukien Urheiluhallit Oy:n), museoissa,
kulttuurikeskusten esityksissä ja ohjatussa toiminnassa sekä kaikissa kaupungin tiloissa
toteutuvissa yleisötilaisuuksissa on yli 16-vuotiaiden sisäänpääsyn edellytyksenä koronapassi.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käytetään koronapassia henkilömäärärajoitusten
sijaan. Kirjastoihin ja nuorisotiloihin pääsee sisälle ilman koronapassia, mutta jotta pääsisi niissä
järjestettäviin yleisötilaisuuksiin, koronapassi tulee olla.

Harrastustoiminta (rajoitus on voimassa 4.-31.12.2021)
Kaikilta harrastuksiin tai omatoimitreeneihin tulevilta kysytään koronapassi, jos on 16-vuotias tai
sitä vanhempi. Ammattiurheilijan on koronapassin vaihtoehtona mahdollista esittää
ammattiurheilijan todistus. Todistusta voi hakea pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhealta.

Kun ottelu on yleisötilaisuus, tällöin tilaan pääsevät ilman koronapassia valmentajat, toimitsijat ja
talkooväki, mutta harjoitusten yhteydessä koronapassi vaaditaan kaikilta tilaan tulevilta (pois lukien
ammattiurheilijat).

Harrastustoiminnan järjestämisessä suositellaan, että:

 Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
 Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa.
 Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
 Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu

järjestetään mahdollisimman väljästi.
 Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli

terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää
liikuntasuoritusten aikana.

 Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja
terveysturvallisuusohjeita.

 Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
 Muiden kuin harrastajien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa

minimoidaan.
 Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston

yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä.
 Ulkotiloissakin tapahtuvassa harrastustoiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin

noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.



Harrastuksen järjestäjä laatii terveysturvallisuussuunnitelman, jos harrastaminen tapahtuu
omatoimitiloissa esim. koulujen ja nuorisotalojen tiloissa, joissa ei ole kaupungin henkilökuntaa
toiminnan aikana. Suunnitelma löytyy (tulostettava ja digitaalisesta täytettävä) koronarajoitusten
sivulta: https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-
rajoitukset Suunnitelmaa ei tarvitse toimittaa kaupungilla. Riittää, että harrastuksen järjestäjä pitää
suunnitelman tallessa.

Kaikissa Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloissa ja palveluissa on toistaiseksi voimassa
myös seuraavat koronaohjeet:

 älä tule sairaana paikalle
 yli 12-vuotiaille suositellaan kasvomaskin käyttöä, elleivät terveydelliset perusteet

estä sen käyttämistä
 pidä riittävä etäisyys muihin
 huolehdi hyvästä käsihygieniasta, käytä käsidesiä tai pese kädet
 yski nenäliinaan tai hihaan

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluihin kuuluu: kirjastot, kulttuurikeskukset (Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy, Stoa,
Vuotalo), museot (HAM Helsingin taidemuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Ratikkamuseo, Hakasalmen huvila, Työväenasuntomuseo,
Ruiskumestarintalo), sisä- ja ulkoliikuntapaikat ja nuorisopalvelut (sis. nuorisotalot).

Alla taulukko, joka avaa miten uudet rajoitukset ovat voimassa 4.-31.12.2021:

  Koronapassi käytössä
henkilömäärärajoitusten
noudattamisen sijasta 

58 d §:n mukaisia rajoituksia
noudatetaan (asiakasmäärän
rajoittaminen, asiakaspaikka- tai
tilajärjestelyt tai muut toiminnan
erityispiirteet huomioiva tapa) 

 
HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAPAIKAT
 
SISÄliikuntapaikkojen
normaalitoiminta eli harrastaminen
sisäliikuntapaikoissa 

Kyllä (pois lukien ammattiurheilijat)  

SISÄliikuntapaikoissa yleisötilaisuudet
(pelit, tapahtumat) 

Kyllä (pois lukien ammattiurheilijat,
valmentajat, toimitsijat ja talkooväki)

 

 
ULKONA HARRASTAMINEN 

Ulkona tapahtuva normaalitoimin-
ta esim. harrastaminen ulkona 

Ei  Kyllä 

 
ULKONA YLEISÖTILAISUUDET

Ulkona tapahtuvat yleisötilaisuudet  Jos on rajattu ulkotila ja siellä on
yleisötilaisuus yli 50 hengelle,
koronapassi vaaditaan 
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TARKENTAVIA LINJAUKSIA 

Ammattiurheilijat  Kaupungin sisäliikuntatilojen
sisäänpääsyn yhteydessä koronapassi
kysytään poikkeuksetta kaikilta
sisääntulijoilta. Ammattiurheilijan on
koronapassin vaihtoehtona
mahdollista esittää ammattiurheilijan
todistus. Todistusta voi hakea
pääkaupunkiseudun urheiluakatemia
Urhealta. Ammattiurheilijoiden
määrittelyssä noudatetaan samoja
linjauksia kuin keväällä 2021.

Valmentajat, toimitsijat ja talkooväki
(esim. erotuomari, fysioterapeutti,
apuvalmentajat, huoltaja)

 Peleissä/otteluissa
(yleisötilaisuudeksi
luokiteltavassa) koronapassia EI
TARKISTETA
 Harrastustoiminnassa
koronapassi TARKISTETAAN

 

Harrastusryhmällä on
ottelu ulkotilassa

Ei  Kyllä

Esiintyjät yleisötilaisuudessa esim.
kulttuurikeskuksissa

Ei   

Esityksen taustajoukot (ääniteknikko,
roudari)
yleisötilaisuudessa esim.
kulttuurikeskuksissa

Ei   

Lisätietoja

 Olemme päivittäneet Helsingin kaupungin korona.hel.fi –sivuille voimassa olevat
rajoitukset: https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-
suositukset-ja-rajoitukset

 Koronapassista usein kysytyt kysymykset ja vastaukset: https://www.kanta.fi/usein-
kysyttya-koronapassista
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