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Varsinais-Suomen koronatyöryhmä on eilen 2.2. päättänyt jatkaa voimassa olevia rajoituksia heikentyneen 

epidemiatilanteen vuoksi aina 28.2. asti. Aikuisten harrastustoimintaa suositellaan edelleen keskeytettäväksi, minkä 

vuoksi emme pääse vielä aloittamaan ryhmäliikuntaamme Energymillä ja kouluilla. Onneksi lasten- ja nuorten 

harrastustoiminta saadaan pidettyä edelleen käynnissä, pois lukien perheliikunta, jonka ryhmiin osallistuisi myös aikuisia. 

 

Kysynnästä huolimatta ulko- ja livetreenimme eivät ole houkutelleet tarpeeksi osallistujia tunneille. Tästä syystä olemme 

päättäneet supistaa aikuisliikunnan osalta tuntitarjontaamme 8.2. alkaen. Facebook-treenit jäävät toistaiseksi kokonaan 

ohjelmistosta pois. Huomaathan, että Voimisteluliitto tarjoaa laadukkaita treenivideoita, joihin löydät linkin tämän 

tiedotteen lopusta sekä nettisivujemme Ajankohtaista -osiosta. Ulkoliikuntaa tarjoamme edelleen neljästi viikossa 

seuraavasti: 

 

Ma klo. 10-11 Miian Metsätreenit Ispoisten uimarannalla 

Ti klo. 17-18 Iinan Ulkotreenit Paavo Nurmi Stadionilla (tapaaminen stadionin kellon alla) 

To klo. 10-11 Miian Metsätreenit Härkämäessä (tapaaminen palloiluhallin parkkipaikalla) 

To klo. 17-18 Hennan ulkotreenit Paavo Nurmi stadionilla (tapaaminen stadionin kellon alla) 

Ulkoliikunnan lisäksi tarjoamme mahdollisuuden kortin ostaneille tulla omatoimitreenaamaan Energymin tiloihin ilta-

aikoihin. Tämän mahdollisuuden järjestelyt ovat vielä hieman kesken, mutta tiedotamme asiasta nettisivuillamme ja 

Facebookissa heti kun saamme salivaraukset pyörimään. 

  

He jotka ovat ostaneet korttinsa joulukuun 2020 ja tammikuun 2021 aikana, saavat syksyn kortista alennusta 20 

%. Ikiliike-kortin voimassaoloaikaa on päätetty pidentää 31.7.2021 asti.  

Saamme paljon kyselyä siitä, miksi emme ota yhdeksää jumpparia Energymin tiloihin liikkumaan. 

Suomen Voimisteluliiton jäseninä olemme sitoutuneet noudattamaan heidän ohjeistustaan, joka on noudattaa oman 

sairaanhoitopiirin suosituksia. TNV:n toiminta on myös perustunut siihen, että tunneillemme voi tulla silloin kun itselle 

sopii. Tässä tilanteessa joutuisimme kuitenkin hankkimaan TNV:lle varausjärjestelmän, sekä miettimään 

sanktiojärjestelmää niissä tapauksissa, joissa varatut tuntipaikat eivät tulisi lunastetuiksi. Tämä lisäisi luonnollisesti 

kynnystä osallistua tunneille sekä ylimääräistä vastuuta niin TNV:n kuin asiakkaidenkin puolesta. 

Olemme jakaneet hygienia- ja toimintaohjeet lasten- ja nuorten huoltajille sekä ryhmien ohjaajille. Painotamme kuitenkin 

myös yksilön vastuuta: ryhmiin ei osallistuta pienissäkään oireissa, kädet pestään ja/tai desinfioidaan tiloihimme tullessa 

sekä huoltajat poistuvat tiloistamme lasten- ja nuorten tuntien ajaksi. Jos jokainen tekee parhaansa, pääsemme pitkälle 

epidemiatilanteen etenemisen pysäyttämisessä ja turvallisen harrastustoiminnan takaamisessa.  

 

Kiitämme kaikkia harrastajiamme ymmärryksestä ja yhteistyöstä tässä epävarmassa epidemiatilanteessa. 

Harrastustoiminnan käynnistymistä kovasti odottaen, 

 

Turun Naisvoimistelijat  

 


