
Seinäjoen kaupunki Ride Etelä-Pohjanmaa ry
Liikuntapalvelut Päivitetty: 7.2.2022

Terveysturvallisuussuunnitelma

Tilaisuuden/harjoituksen nimi, aika, paikka, tilaisuuden/harjoitusten järjestämisestä 
vastaava henkilö tai taho ja tilaisuuden toistuvuus

1. Tilaisuuden/harjoitusten järjestelyissä ja suunnitelmaa luodessa on huomioitu 
voimassa olevat valtakunnalliset ja alueelliset rajoitukset sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje 
koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten 
kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä sekä hyödynnetty 
opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän laatimia periaatteita vastuullisen 
tapahtuman järjestämiseksi. Tartuntatautilain pykälän 58 c hygieniavaatimukset 
on huomioitu.

2. Tilaisuuteen/harjoituksiin osallistuvia on ennakkoon ohjeistettu olemaan 

osallistumatta, mikäli vähäisiäkään koronavirusinfektion oireita ilmenee, tai 

osallistuja on karanteenissa tai eristyksessä. Osallistujille on kerrottu, miten 

terveysturvallisuus on tilaisuudessa/harjoituksissa huomioitu.
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Tilaisuus / harjoitus
Tilaisuuden nimi / Joukkue: Uimahallivuoro / Ride Etelä-Pohjanmaa ry
Aika: keskiviikkoisin klo 20:45-21:45
Paikka: Uimahalli-Urheilutalo, uimahalli
Tilaisuus/harjoitus on toistuva (esim. pelikauden ottelut tai toistuvat näytökset): 
Kyllä / Ei

Vastuuhenkilö ja hänen yhteystietonsa
Nimi: Päivi Hautamäki
Puhelinnumero: 0405939712
Sähköposti: rideetelapohjanmaa@gmail.com

Kyllä / Ei

Miten toteutetaan?
Seuran jäsenille on lähetetty terveysturvallisuussuunnitelma sähköpostitse. 
Ohjeistukset löytyvät myös: rideep.fi/harjoitukset/uimahallivuoro



3. Tilaisuuteen osallistuville suositellaan maskien käyttöä. Harjoituksiin 

osallistuville suositellaan maskien käyttöä yleisissä tiloissa (aula,pukuhuone). 

Käytettyjä maskeja varten varataan riittävästi roska-astioita.

4. Tilaisuuden/harjoituksien osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

(esimerkiksi käsidesi on helposti saatavilla tai käsien peseminen on 

mahdollistettu koko tilaisuuden ajan). 

5. Yleisöä ohjataan niin, että ruuhkautuminen vältetään. Tilaisuudessa 

huomioidaan etenkin riskipaikat, joihin yleisöä voi keräytyä, esimerkiksi 

myyntipisteet ja WC:t. Näitä riskipaikkoja valvotaan ja yleisöä opastetaan 

aktiivisesti järjestäjän toimesta.

6. Tilaisuuden/harjoituksien osallistujien henkilömäärä on rajoitettu 

käytettävissä olevan tilan mukaisesti niin, että turvavälejä on mahdollista 

ylläpitää.

7. Tilaisuudessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.

8. Tilaisuutta suunnitellessa on pohdittu mahdollisuutta porrastaa osallistujien 

paikalla olemista (esimerkiksi kilpailuissa, joissa on eri lähtöaikoja).
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Miten toteutetaan?
Uimahallivuoron käyttäjille suositellaan omien maskien käyttöä aulatilassa ja 
pukuhuoneessa. Käytössä Uimahalli-Urheilutalon roska-astiat.

Miten toteutetaan?
Uimahalli-Urheilutalolla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen mm. aulatilassa ja 
pukuhuoneissa. Suositellaan käsien puhdistusta mennessä ja tilasta poistuttaessa.

Miten toteutetaan? Kuka valvoo?
Uintivuorolla ei ole yleisöä.

Miten toteutetaan?
Osallistujien henkilömäärä on rajattu max 8 henkilöön.

Miten toteutetaan?
Uimahalli-Urheilutalon henkilökunta vastaa siivouksesta.

Miten toteutetaan?
Osallistujat saapuvat paikalle ja siirtyvät pukuhuoneiden kautta altaaseen oman 
aikataulunsa mukaan klo 20:45 alkaen eikä yhteistä kokoontumista ole.



9. Tilaisuutta suunnitellessa on pohdittu mahdollisuutta eriyttää yleisöä 

esimerkiksi eri ryhmiin tai katsomoihin siten, että ryhmät eivät ole 

tekemisissä keskenään tilaisuuden aikana.
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Miten toteutetaan?
Uintivuorolla ei ole yleisöä.


