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TIEDOTE KORONAEPIDEMIAAN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN SULKUUN LIITTYEN   

  

Kuopion kaupungin sisäliikuntapaikat sulkeutuvat ajalla 30.1.-12.2.2021. Sulku käsittää mm. koulujen 

liikuntasalit ja sisäliikuntatilat. 

Puijo Wolleyn harjoitustoiminta voi jatkua kaikkien ryhmien osalta joko etäohjauksin tai ulkona liikkuen ja 

harjoitellen. Jokainen joukkue määrittää harjoitustoimintansa omatoimisesti ja joukkueen 

toimintasuunnitelman mukaisesti. Suosittelemme avointa keskustelua joukkueen toimihenkilöiden ja 

pelaajien vanhempien välillä, jotta toiminta myös seuraavan kahden viikon ”poikkeusolojen” aikana on 

innostavaa ja pelaajaa kehittävää. Harrastustoimintaa saa siis jatkaa toistaiseksi ryhmämuotoisena. 

Pidetään peli-ilo yllä, vaikka ulkona harjoitellaankin! 

Seuralta löytyy ohjeistusta omatoimiseen harjoitteluun muun muassa Voi hyvin, liiku etänä-hankkeen 

Youtube-kanavalta. https://www.youtube.com/channel/UCbbtgWrlPapl-DphBPxZm4A  

Viikolla 5 toimitamme myös lisäohjeistusta omatoimisen harjoittelun toteuttamiseen. Pyydättehän 

rohkeasti apua ja vinkkejä valmennuspäällikkö Jukalta sekä Puijo Wolleyn toisilta valmentajilta. 

Harjoittelua varten Wänäri Cowboys jättää verkon Rauhalahteen seuraavaksi kahdeksi viikoksi. 

Rajoitusten vaikutukset kilpailutoimintaan ovat seuraavat: 

Kaikki ko. ajalla Kuopioon suunnitellut pelit ja turnaukset tulee peruuttaa ja tutkia mahdollisuus 

ottelutapahtumien siirtoon. Valmennuspäällikkö Jukka Lehtonen on ilmoittanut liikuntapaikkojen sulusta ja 

otteluiden peruutuksista Lentopalloliiton sarjanhoitaja Kaisu Polsolle.  

Seurana linjaamme, että Puijo Wolleyn joukkueet eivät toistaiseksi (12.2.2021 asti) osallistu vieraspeleihin 

ja turnauksiin pois lukien naisten liigaottelut. Jatkosta tiedotetaan myöhemmin. 

 

Lisätietoja toiminnanjohtaja Maarit Viljakainen maarit.viljakainen(a)puijowolley.fi tai puhelimitse 050 306 

6889. 
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Lainaus Kuopion kaupungin tiedotteesta liikuntapaikkojen osalta 

VIRALLINEN TIEDOTE 29.1.2021 

Kuopion kaupungin hyvinvointipalveluita rajoitetaan lyhytaikaisesti 30.1.2021 alkaen – 
ennakoinnilla halutaan estää tautitilanteen paheneminen 

Kuopio on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen 18.1.2021 ja tilanne on edelleen vakava. 
Kuopion kaupungin johtokeskuksen johtoryhmässä päätettiin tänään 29.1. uusista toimista ja 
rajoituksista, ettei tauti tarttuisi laajasti ja Kuopio joutuisi leviämisvaiheeseen.  

Kaupungin hyvinvointipalveluissa halutaan uusilla suosituksilla ja rajoituksilla suojata erityisesti 
riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä sekä estää tartuntojen leviäminen. Tällä ennakoinnilla 
rauhoitetaan tilannetta ja pyritään välttämään pidempiin sulkuihin joutuminen. Kyseessä on 
lyhytaikainen toimenpide kaikkien yhteiseksi hyväksi. Meillä jokaisella on nyt vastuu noudattaa 
ohjeita.  

-- 

Liikuntapaikkapalvelut  

Seuraavat Kuopion kaupungin sisäliikuntapaikat suljetaan asiakkailta 30.1.-12.2.2021 väliseksi 

ajaksi: 

- Kuntolaakson ja Tahko Span uimahallit  
- Kuopion kaupungin hallinnoimat kuntosalit  
- Kuopion kaupungin sisäliikuntatilat (mm. Kuopio-halli, Lippumäen ylipainehalli ja 

Niiralan jäähalli) 
- Koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö  
- Ulkoliikuntapaikkojen pukukoppitilat 

  

Rajoitukset eivät koske yli 18-vuotiaiden maajoukkue-, SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- 

ja kilpailutoimintaa eikä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua 

Kuopion alueen urheiluakatemian 1. ja 2. tason urheilijoille.   

Rajoituksia tarkastellaan uudelleen 4.2.2021 mennessä. Tuolloin arvioidaan toiminnan 

mahdollinen jatko, alkaen alle 18-vuotiaiden harjoittelutoiminnasta 13.2.2021 alkaen.  

Kuopion kaupunki suosittelee, että peli- ja kilpailumatkat perutaan toistaiseksi. 

Rajoitukset eivät koske ulkoliikuntapaikkoja, ja Kuopion ulkoliikuntamahdollisuudet ovatkin juuri 

nyt parhaimmillaan. Jäämaratonrataa on auki 1 km ja 3 km lenkit, muutkin ulkojäät hyvässä 

luistelukunnossa ja laduilla lunta riittää. Katso lisää luistelumahdollisuuksista: 

https://liikkuvakuopio.fi/ulkojaat/  sekä ajankohtainen tieto latujen kunnosta: 

https://kunto.fluentprogress.fi/LATUKUOPIO    
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Lisätietojen antajat:   

• Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, jarmo.pirhonen@kuopio.fi, 044 718 2790 

• Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas, pekka.vahakangas@kuopio.fi, 044 718 2792 

• Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen, janne.hentunen@kuopio.fi, 044 718 
2502 

• Terveysjohtaja Pertti Lipponen, pertti.lipponen@kuopio.fi, 044 718 6271 

• Turvallisuuspäällikkö Lauri Holappa, lauri.holappa@kuopio.fi, 044 718 5630 
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