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Urheiluseurat   

 

  

KERTALUONTOINEN LIIKUNTA- JA URHEILUSEUROJEN KORONA-AVUSTUS 

 

Hyvinvointilautakunnan hyväksymä kertaluontoinen liikunta- ja urheiluseurojen korona-

avustus julistetaan haettavaksi 21.2.2021 mennessä. Hakemus on toimitettava 

määräaikaan mennessä Kotkan kaupungin liikuntapalveluiden yksikköön (Metsontie 

41 B, 48220 Kotka tai liikuntapalvelut@kotka.fi). 

 

Kertaluonteinen urheiluseuroille suunnattu korona-avustus on tarkoitettu 

ammattimaista urheilua harjoittavan kotkalaisen seuran tavoitteellisen kilpatoiminnan 

tukemiseen koronavirusepidemian aikana. Avustus on tarkoitettu niille yhdistys- tai 

osakeyhtiömuotoisille urheiluseuroille, joiden toiminta on kärsinyt huomattavasti 

liikuntatilojen käyttörajoituksista Kotkan kaupungin liikuntatilojen sulkuajalla 12.3.- 

1.6.2020 ja 2.12.-31.12.2020. 

 

Hakemus on tehtävä korona-avustukseen tarkoitetulla hakemuslomakkeella. 

Hakemuslomake ja kertaluonteisen korona-avustuksen avustuskelpoisuusehdot ja  

kriteerit ovat erikseen liitteenä. 

 

 

LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖRAJOITUKSET JA -OHJEISTUKSET KORONAVIRUSEPIDEMIAN 

HILLITSEMISEKSI 

 

 

Voimassa olevat liikuntatilojen käyttörajoitukset jatkuvat 14.2.2021 asti. Lisätietoja:  

https://www.kotka.fi/2021/01/kymenlaakson-jatkaa-leviamisvaiheessae/  

https://www.kotka.fi/2021/01/uudet-rajoitukset-vaikuttavat-kaupungin-palveluihin/  

 

 

Harjoituskriteerin täyttävien ryhmien on tarkoin noudatettava seuraavia ohjeistuksia: 

 

- Harjoitellaan pienryhmissä (korkeintaan 10 henkeä) 

- Ei sairaana paikalle 

- Huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä puhdistetaan huolellisesti 

harjoitusvarusteet ja -välineet 

 

mailto:liikuntapalvelut@kotka.fi
https://www.kotka.fi/2021/01/kymenlaakson-jatkaa-leviamisvaiheessae/
https://www.kotka.fi/2021/01/uudet-rajoitukset-vaikuttavat-kaupungin-palveluihin/


 

- Jokaisen harjoitusvuoron aloitusaikaa ja päättymistä porrastetaan: Harjoitusvuoro 

tulee lopettaa aikaisemmin ja tilasta on poistuttava 5 minuuttia ennen oman 

harjoitusvuoron päättymistä. Tilaan tulee saapua vain juuri ennen oman vuoron 

alkua (5 min). 

- Pukutilojen käyttöä tulee välttää. Yli 5 hengen ryhmiä ei pukutiloissa suositella 

ilman kasvomaskien käyttöä tai turvavälien noudattamista. 

- Vältetään lähikontaktia muihin tilojen käyttäjiin 

- Hallille saapuessa ja hallilta poistuttaessa on suosituksena käyttää kasvomaskeja 

- Koronavilkku-sovelluksen lataamista ja käyttöä suositellaan vahvasti 

- Mikäli ryhmässä ilmenee koronavirustartunta, on noudatettava viipymättä 

terveysviranomaisten ohjeistuksia 

 

 

URHEILU- JA PALLOILUKENTTIEN HARJOITUSVUOROT KESÄKAUDELLE 2021 

 

Urheilu- ja palloilukenttien (ulkourheilualueet) harjoitusvuorot kesäkaudelle 2021 on 
haettavana. Anomukset on toimitettava 28.2.2021 mennessä sähköpostitse 
liikuntapalvelut@kotka.fi. Anomuksessa on eriteltävä jokainen yksittäinen joukkue, 
joille vuoroja anotaan sekä arvioitu ryhmän koko. Lomake (urheiluseurojen 
harjoitusvuoroanomus) on saatavana osoitteessa https://www.kotka.fi/vapaa-
aika/liikunta/lomakkeet/  
Lomake on myös tämän viestin liitteenä.  

 
 
 

TOIMIHENKILÖILMOITUKSET 2021 
 
Vuoden vaihtuessa vaihtuvat myös monen yhdistyksen yhteystiedot.  
Täytättehän sähköisen toimihenkilöilmoituksen osoitteessa 
https://www.kotka.fi/vapaaaika/liikunta/lomakkeet/ heti toimihenkilötietojen muutoksen 
yhteydessä, jotta osoiterekisterimme olisi kunnossa ja tiedot tulisivat oikeille 
henkilöille. Ilmoitukseen on lisättävä seuran Y-tunnus, jos sellainen on. 
 

 

 

 

 

KOTKAN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ  

  

 Heidi Tattinen    

 liikuntasuunnittelija     
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