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Kysymyksiä ja vastauksia alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimin-
nan avaamisesta Helsingin kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa

Päätökset uusista rajoituksista tulevat voimaan 1.2.2021. Rajoitustoimet ovat voimassa 28.2.21 asti. Talvi-
lomaa koskevat linjaukset vahvistuvat lähipäivinä ja viestimme niistä teille mahdollisimman pian.

Kaupungin tilojen käyttö edellyttää terveysturvallisuuskaavakkeen täyttämistä
Lasten ja nuorten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminnan aloittaminen kaupunkien hallinnoimissa
sisätiloissa edellyttää terveysturvallisuuteen liittyvien viranomaisohjeiden noudattamista.

Noudatettavat ohjeet löytyvät tästä kaavakkeesta tulostettava versio / sähköisesti täytettävä versio. Kaa-
vake tulee palauttaa täytettynä siinä mainittuun osoitteeseen (kuva.hallintopalvelut@hel.fi) ennen harras-
tustoiminnan aloittamista. Täytetty lomake – tai erilaisia toimintamuotoja koskevat useat täytetyt lomak-
keet – ovat samalla yhdistyksen terveysturvallisuussuunnitelma.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala haluaa varmistaa, että harrastustoimintaa toteutetaan turvallisesti.  Jos
terveysturvallisuuskaavakkeen ehtoja ei noudateta, on kaupungilla oikeus peruuttaa vuorot.

Nuorisopalveluiden harrastustoimintaa koskevat kysymykset ja vastaukset

1. Kysymys: Mitkä nuorisopalveluiden tilat ovat avoinna 1.2. alkaen ja mihin niitä voi käyttää?
Vastaus: Nuorisotalot ovat yhä avoimelta toiminnalta suljettuina. Ohjattua alle 20-vuotiaiden harrastustoi-
mintaa voidaan toteuttaa. Vakituiset käyttövuorot alle 20-vuotiaiden jatkuvaa harrastustoimintaa var-
ten saadaan käyttöön 1.2. alkaen. Harrastustoiminnan järjestämisen ehtona on, että toimintaa on vähin-
tään muutaman kerran ja terveysturvallisuusohjeita noudatetaan.  Helsingin kaupungin sisätiloissa (kuten
Nuorisopalveluiden tiloissa) ei saa järjestää tapahtumia, työpajoja, kerran järjestettäviä kursseja tai vierai-
luja (esim. koulu- ja päiväkotiryhmien vierailuja).

2. Kysymys: Koskevatko rajoitukset kertaluontoisia päiväleirejä?
Vastaus: Kyllä. Uudet rajoitukset koskevat alle 20-vuotiaiden nuorten pysyväisharrastamista. Nuorisopalve-
luiden tilat eivät ole tällä hetkellä käytössä päiväleiritoimintaa varten.

3. Kysymys: Ovatko leiritilojen saunatilat käytettävissä, esimerkiksi talviloman aikana?
Vastaus: Nuorisopalveluiden tilat eivät ole tällä hetkellä käytössä päiväleiritoimintaa varten, joten nuoriso-
palveluiden saunatilat eivät ole käytössä.

4. Kysymys: Voivatko vanhemmat saattaa alle kouluikäiset lapset nuorisotalolla tapahtuvaan harrastus-
ryhmään?
Vastaus: Kyllä. Alle kouluikäiset lapset voi saattaa sisätiloihin, mutta tiloihin ei saa jäädä odottamaan har-
rastustoiminnan loppumista. Yli 12-vuotiaiden saattajien tulee käyttää aula- ja sisätiloissa kasvomas-
kia. Aula- ja sisätiloissa ei vietetä aikaa, vaan harrastustoiminnan loppumista voidaan odottaa ulkona.

5. Kysymys: Voivatko vanhemmat jäädä aulaan odottamaan tunnin ajaksi, jos käyttävät maskeja ja nou-
dattavat 2 metrin turvaväliä?
Vastaus: Kouluikäisten lasten vanhemmat eivät saa tulla sisätiloihin. Aula- ja sisätiloissa ei vietetä aikaa,
vaan ollaan mahdollisesti ulkona harrastustilan lähettyvillä ja siten tavoitettavissa, jos tarve vaatii.  Alle
kouluikäiset lapset voi saattaa sisätiloihin, mutta tiloihin ei saa jäädä odottamaan harrastustoiminnan lop-
pumista.

https://www.hel.fi/static/helsinki/Yhdistyksen_terveyssuunnitelma_lomake.pdf
https://www.hel.fi/static/helsinki/Yhdistyksen_terveyssuunnitelma_sahkoinen.pdf
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6. Kysymys: Voidaanko Kontulan skeittihallissa järjestää harrastustoimintaa?
Vastaus: Kyseessä on iso tila, jossa voidaan järjestää ryhmissä tapahtuvaa ohjattua säännöllistä harrastus-
toimintaa alle 20-vuotiaille. Ryhmän tai ryhmien tulee kokoontua useammin kuin kerran, jotta se lasketaan
harrastustoiminnaksi ja sallitaan.

7. Kysymys: Voidaanko ala-asteikäisten talvilomaleirit järjestää?
Vastaus: Talviloman leiritoiminnasta tehdään vielä tarkentavia päätöksiä.

8. Kysymys: Koskeeko leiritoiminnan kielto myös pienryhmissä tapahtuvaa ala-asteikäisten koululaisten
päiväleirejä, joissa ollaan paljon ulkona?
Vastaus: Nuorisopalveluiden tilat eivät ole tällä hetkellä käytössä päiväleiritoimintaa varten, joten nuoriso-
palveluiden tiloja ei voida käyttää päiväleiritoimintaan.

9. Kysymys: Kuka vastaa ryhmän koosta, mitoittamisesta ja sen valvonnasta?
Vastaus: Ryhmän koosta, sen mitoittamisesta ja valvonnasta sekä terveysturvallisuusohjeiden valvonnasta
vastaa toiminnan järjestäjä. Ryhmän mitoitus on tilasta riippuvaa. Toimintaa voidaan järjestää, kun terveys-
turvallisuusohjeita noudatetaan. Vastuu ryhmästä jää järjestäjälle.

10. Kysymys: Voiko varsinaisen ohjaajan tilalle hankkia sijaisen, jos ohjaaja esimerkiksi sairastuu?
Vastaus: Varsinaisen ohjaajan puuttuessa, järjestäjä vastaa sijaisen järjestämisestä. Ryhmän pysyvyys tulee
varmistaa ja ryhmän tulee seurata terveysturvallisuusohjeita.

11. Kysymys: Millä aikataululla nuorisotaloille tulee ilmoittaa käyttövuorosta tai sen mahdollisesta pe-
ruuntumisesta?
Vastaus: Tilojen käytöstä tulee ilmoittaa, kun päätös harrastustoiminnan järjestämisestä on tehty, jotta
voimme varmistaa mahdollisen muun toiminnan järjestämisen.

12. Kysymys: Voiko perutun käyttövuoron hyödyntää myöhemmin keväällä?
Vastaus: Vuoron saa ottaa käyttöön myös myöhemmin.

13. Kysymys: Voiko nuorisopalveluiden tiloissa järjestää yön yli kestäviä leirejä?
Vastaus: Nuorisopalveluiden tiloissa ei voida järjestää yön yli kestäviä leirejä.

14. Kysymys: Koskevatko samat terveysturvallisuusohjeet toimintaa kaupungin muissa tiloissa myös en-
nen klo 17, esimerkiksi jos käyttövuoro on koululla ja rehtorin myöntämä?
Vastaus: Kaikkia kaupungin sisätiloja koskee samat suositukset eli alle 20-vuotiaiden vakiovuoroinen har-
rastustoiminta voi alkaa 1.2. alkaen. Koulujen käyttövuoroista vastaa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala. Iltapäivävuoroja kouluilla voidaan järjestää samojen terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti.

15. Kysymys: Voiko harrasteryhmään osallistua myös yli 20-vuotiaita, jos ryhmään kuuluu sekä alle- että
yli 20-vuotiaita?
Vastaus: Ei voi. Edellytämme, että tilan varaaja (esim. seura) vastaa siitä, että kaikki vuorolle osallistuvat
ovat alle 20-vuotiaita.  

16. Kysymys: Kaupunki ei aukaise omia sisätilojaan talvilomaleireille, mutta vuokraa tilojaan asukasta-
loille, joissa talvilomaleirien järjestäminen/järjestämättä jättäminen on silloin asukastalojen vastuulla?
Mitä kaupunki toivoisi vuokralaistensa tekevän? 
Vastaus: Talviloman leiritoiminnasta tehdään vielä tarkentavia päätöksiä.  Tiedotamme heti kun päätökset
vahvistuvat.


