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Liikunta- ja urheiluseurat

MATALAN KYNNYKSEN TOIMINTA VUONNA 2021
Liikuntapalveluiden tukema matalan kynnyksen toiminta käynnistyy uudelleen vuonna 2021.
Matalan kynnyksen toimintamallia on tarkoitus jatkaa pilottivuoden kokemusten pohjalta.
Koronapandemia on viivästyttänyt aloitusta, mutta toiminnan on tarkoitus käynnistyä
käytännössä syksyn 2021 aikana niin, että seuroja tuetaan sovittujen kokeiluryhmien
järjestämisestä erikseen maksettavalla ohjaajakorvauksella, eikä tilavuokria peritä. Toimintaa
järjestävien seurojen kanssa sovitaan yhdessä toteutettavasta toiminnasta ja ryhmistä sekä
laaditaan erillinen sopimus.
Mikäli seuranne on kiinnostunut järjestämään tuettua matalan kynnyksen toimintaa, voitte
ilmoittaa kiinnostuksestanne sähköpostitse 25.7.2021 mennessä (ville.saikko@kotka.fi)
kuvailemalla, millaista matalan kynnyksen toimintaa seuran olisi mahdollista järjestää syksyllä
2021. Kaikille kiinnostuksensa ilmoittaneille järjestetään yhteinen infotilaisuus elokuussa 2021.
HARJOITUSVUOROMAKSUT, TILAVUOKRAT JA AVAINKORTIT
Koronapandemian aikana käytössä olleet harjoitusvuoromaksujen ja otteluvarausten
tilavuokrien taksahyvitykset (50 %) ovat voimassa 30.6.2021 saakka. 1.7.2021 alkaen maksut
ja tilavuokrat peritään normaalisti hyvinvointilautakunnan vahvistaman taksaluettelon
mukaisesti.
Maksut eivät koske kotkalaisten liikunta- ja urheilujärjestöjen junioreille tarkoitettuja
harjoitusvuoroja. Jos maksutonta juniorivuoroa ei ole käytetty eikä peruttu, niin seuraa, jolle
vuoro on myönnetty laskutetaan 30 € / vuoro.
Liikuntatilojen avainkortit on päivitettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Päivitys
tapahtuu ilmoittamalla seuran avaimet ja avainten haltijat osoitteeseen tilavaraukset@kotka.fi.
OTTELU- JA TAPAHTUMAVARAUKSET
Liikunta- ja urheilutilojen yksittäisvaraukset, kuten ottelu- ja tapahtumavaraukset, on tehtävä
aina Ruoriin (tilavaraukset@kotka.fi). Ottelut pelataan ensisijaisesti omilla harjoitusvuoroilla
ja vain pakottavissa tapauksissa toisen seuran vuorolla sopimalla asiasta vuoron menettävän
seuran
kanssa.
Liikuntapaikkojen
varaustilannetta
voi
seurata
Timmistä:
https://kotka.timmi.fi/WebTimmi/#/3/.
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LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖRAJOITUKSET JA OHJEET
Tällä hetkellä harrastus-, peli-, kilpailu- tai ottelutoimintaan ei kohdistu rajoituksia. Maskien
käyttöä ja turvavälien noudattamista suositellaan myös harrastuksissa aina kun se on toiminnan
kannalta mahdollista, erityisesti sisätiloissa. Yleisön osalta tulee noudattaa AVI:n antamia
määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita. Viimeisin
liikuntapalveluiden koronatiedote on lähetetty seuroille 3.6.2021 ja se löytyy myös
liikuntapalveluiden nettisivuilta (https://www.kotka.fi/vapaa-aika/liikunta/seurat/).
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