
YHDISTYKSEN/HARRASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄJÄN 
TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupungin hallinnoimat tilat 
Lasten ja nuorten harrastaminen 19.4.2021 lukien
OHJE: Yhdistys laatii tällä lomakkeella joko yhden koko yhdistyksen toimintaa koskevan 
terveysturvallisuussuunnitelman tai laatii yhdistyksen erilaisia toimintamuotoja koskevat erilliset 
terveysturvallisuussuunnitelmat. Yhdistyksen nimenkirjoittaja allekirjoittaa lomakkeen/lomakkeet ja 
toimittaa ne ennen toiminnan käynnistymistä sähköpostiosoitteeseen kuva.hallintopalvelut@hel.fi 
Allekirjoitusta ei tarvita, jos ne toimitetaan suoraan nimenkirjoittajan sähköpostiosoitteesta.  
Jos lomakkeen ehtoja ei noudateta, on kaupungilla oikeus peruuttaa vuorot. Yhdistyksen on pystyttävä 
täyttämään jokainen edellytetty kohta tai vuorot perutaan. 

1.
Taustatiedot

2.
Terveysturvallisuus- 
suunnitelma

Allekirjoitus Päiväys Nimenselvennys

KYLLÄ

Yhdistyksen/harrastustoiminnan järjestäjän nimi ja y-tunnus:

Olemme tutustuneet viranomaisten antamiin terveysturvallisuusohjeisiin sekä liikunnan osalta myös 
Olympiakomitean ohjeistuksiin 

Muistutamme ja ohjeistamme osallistujia säännöllisesti terveysturvallisuusohjeista ja ohjaamme osallistujia 
toiminaan niiden mukaisesti 

Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen 

Harrastusryhmän koko on mitoitettu niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin ja huolehdimme 
turvaetäisyyksien pitämisestä harrastamisen aikana 

Lähetämme edes lieviä flunssan oireita osoittavat lapset ja nuoret kotiin harrastuksesta muun ryhmän 
suojaamiseksi 

Harrastajille on tarjolla käsien desinfiointiainetta ja/tai käsienpesumahdollisuus 

Harrastuksessa käytetyt välineet desinfioidaan harrastustilanteen päätteeksi 

Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä 
kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 

Kuvaa sanallisesti, miten toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit vähenevät tai niitä voidaan välttää.

Valvomme terveysturvallisuusohjeiden noudattamista harrastuksen aikana 

Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan 
tehdä erityisjärjestelyjä. 

Sitoudumme toimittamaan kaupungille tarvittaessa viiveettä lisätietoja toiminnan järjestämisestä 
terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Ymmärrämme, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa 
tilavuorojen peruuttamiseen, mikäli toimintaa ei muokata ohjeiden mukaisesti ensimmäisen huomautuksen 
jälkeen. Tällaisessa tilanteessa maksuja ei palauteta. 

Yhdistyksen/harrastustoiminnan järjestäjän edustajan yhteystiedot (nimi ja puhelin/sähköpostiosoite):

Yhdistyksen/harrastustoiminnan järjestäjän tarjoamat harrastusmuodot, joita tämä suunnitelma koskee:  
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