
TOIMINNAN JÄRJESTÄJÄN 

TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA

Vantaan kaupungin hallinnoimien tilojen käyttö ja toiminnan järjestäminen 2.12.2021 alkean.

OHJE: Yhdistys laatii tällä lomakkeella joko yhden koko yhdistyksen toimintaa koskevan 
terveysturvallisuussuunnitelman tai laatii yhdistyksen erilaisia toimintamuotoja koskevat erilliset 
terveysturvallisuussuunnitelmat. 

Yhdistyksen ei tarvitse toimittaa suunnitelmaa kaupungille. Yhdistys pitää terveysturvallisuussuunnitelman 
tallessa ja asiakkaille näkyvillä (esim. pdf-muodossa jaettuna yhdistyksen valmentajille).

1. 

Taustatiedot 

Toiminnan järjestäjän nimi ja Y-tunnus:

Toiminnan järjestäjän edustajan yhteystiedot (nimi ja puhelin/sähköpostiosoite):

Toiminnan järjestäjän tarjoamat toimintamuodot, joita tämä suunnitelma koskee:

2. Terveys-

turvallisuus

suunnitelma

Olemme tutustuneet viranomaisten antamiin terveysturvallisuusohjeisiin sekä liikunnan osalta myös 
Olympiakomitean ohjeistuksiin

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

Flunssaoireiset henkilöt eivät osallistu toimintaan. Lähetämme tarvittaessa oireilevat henkilöt pois 
toiminnasta.            

Osallistujille on tarjolla käsien desinfiointiainetta ja/tai käsienpesumahdollisuus. 
Toiminnassa käytetyt välineet desinfioidaan toimintakerran päätteeksi.

Valvomme terveysturvallisuusohjeiden noudattamista toiminnan aikana

Sitoudumme toimittamaan kaupungille tarvittaessa viiveettä lisätietoja toiminnan järjestämisestä 

terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Ymmärrämme, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa 

tilavuorojen peruuttamiseen, mikäli toimintaa ei muokata.

Allekirjoitus Päiväys Nimenselvennys 

Tilat, joissa toimintaa järjestetään:

Koronapassi tarkistetaan kaikilta tiloihin tulevilta 16-vuotta täyttäneiltä.

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

aikana.

estettä  kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä suositellaan muulloin paitsi urheilusuoritusten 

Kaikille 12-vuotta täyttäneille osallistujille suositellaan kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä 
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