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KAMPPAILUAREENA

Asiakas- ja yleisötiloissa kahden viikon sulku
Aluehallintoviraston päätöksellä julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-,
huvi- ja virkistyskäytössä olevat asiakas- ja yleisötilat joudutaan sulkemaan kahdeksi
viikoksi. Tavoitteena on vähentää aikuisten kohtaamisia ja hidastaa koronaviruksen
leviämistä. Rajoitukset koskevat laajasti Lahden kaupungin palveluita. Uusia rajoituksia
ei voi kiertää koronapassilla.
Rajoitukset eivät koske alle 18-vuotiaita eikä tai ammattiurheilemista.
Rajoitusten vaikutukset kaupungin palveluissa 13.1. – 26.1.2022.
Kaupungin uimahallit ja uimahallien kuntosalit – pidetään suljettuna. Alle 18-vuotiaiden
lasten ja nuorten varattujen harjoitusvuorojen mukainen harrastustoiminta jatkuu
terveysturvallisuustoimia lisäämällä
- kaupungin omat, yleiset kuntosalivuorot keskeytetty 26.1.2022 saakka
- kaupungin sisäliikuntatilat ja ryhmäharrastustilat suljetaan. Alle 18-vuotiaiden lasten
ja nuorten varattujen harjoitusvuorojen mukainen harrastustoiminta jatkuu
terveysturvallisuustoimia lisäämällä.
Kokoontumisrajoitukset ovat Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä voimassa
26.1.2022 saakka.
-

yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 10 henkilöä
kokoontumiset ulkona/ulkotiloissa 50 henkilöä

Päijät-Soten alueen koronayhteistyöryhmä suosittaa yksityistilaisuuksiin 10 henkilön
rajoitusta. Alueella on lisäksi voimassa laaja maski- ja etätyösuositus.
Rajoitukset eivät koske alle 18-vuotiaita (v. 2003 syntyneitä ja sitä nuorempia) eikä
lakisääteistä toimintaa tai ammattiurheilemista. Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi
jatkua nykymuodossaan terveysturvallisuustoimia lisäämällä turvaetäisyydet ja
hygieniakäytännöt huomioiden.
Kun koronatilanne on nyt todella vakava, niin tämä tarkoittaa Kamppailuareenan osalta
sitä, että vanhemmat ja huoltajat eivät voi jäädä katsomaan harjoituksia tai mennä
kuntosalille. Valitettavasti osa vanhemmista ja huoltajista ei tällä hetkellä noudata tätä
ohjetta, vaan tullaan entisen tapaan katselemaan harjoituksia tai tullaan kuntosalille
oleilemaan.

Kertauksen vuoksi vielä mitä Kamppailuareenan seurat ovat päättäneet.
”Koronatilanteen vuoksi Kamppailuareenan seurat ovat päättäneet toistaiseksi
rajoittaa kohtaamisten määrää Kamppailuareenalla toistaiseksi.
Kamppailuareenan kaikki tilat (aula, yläkerta ja pukuhuoneet) rauhoitetaan
kokonaan vain Kamppailuareenan jäsenten käyttöön.”
Harjoittelijat tulevat harjoituksiin omatoimisesti ja lähtevät harjoituksista
omatoimisesti. Mikäli on tarpeellista keskustella valmentajan kanssa, niin se onnistuu
pikaisesti aulatilassa ennen tai jälkeen harjoitusten. Pienten lasten auttaminen
vanhempien ja huoltajien toimesta on sallittu, mikäli lapsi tarvitsee apua esim.
pukeutumisessa.
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Lahden Ahkera-Paini, Lahden Judoseura, Lahden Sugata, Lahden Karate, Lahden Taekwondo Hwang

