Päivätty 18.3.2020 klo 12.30

Koronavirustiedote asiakkaille ja muille sidosryhmille
Tapanilan Urheilutalosäätiö s.r. tiedottaa koronaviruspandemiaan ja sen rajoittamiseen tähtäävistä
toimenpiteistä niin pian kun uusia ohjeita on käytettävissä. Tapanilan Urheilutalosäätiö hallinnoi Tapanilan
Urheilukeskuksen sekä Helsingin Mailapelikeskus Oy:n tiloja ja valvoo niiden käyttöä.
Suomi on siirtynyt valmiuslain aikaan. Suomen eduskunta käsittelee valmiuslakiin liittyviä asetuksia ja
päätöksiä tänään ja lähipäivinä. Tämän takia tiedottaminen asiakkaille voi tuntua poukkoilevaltakin
tilanteiden ja arvioiden muuttuessa päivittäin. Päätösten sisältöä emme tarkalleen vielä tunne, mutta
seuraamme jatkuvasti hallituksen sekä terveysalan viranomaisten päätöksiä sekä niiden täytäntöönpanoa
koskevia ohjeita.
Yleisötilaisuudet on kielletty. Rajaus koskee yli kymmenen henkilön kokoontumisia. Pienempienkin ryhmien
kokoontumista tulee välttää.
Yritämme palvella kuitenkin yksittäisiä liikunnan harrastajia – asiakkaitamme - mahdollisuuksiemme
mukaan.

Tulkitsemme itseämme velvoittavaa toimipaikkojen aukiolokieltoa toistaiseksi seuraavasti:

Tapanilan Urheilukeskus:
-

-

Seuratoiminta, joka ei siis ole Urheilukeskuksen omaa toimintaa vaan asiakkaidemme tuottamaa
toimintaa on tiloissamme keskeytynyt. Asiakkaamme Tapanilan Erä r.y., Eräviikingit sekä muut
seurat tiedottavat omilla sivuillaan tarkemmin omasta toiminnastaan.
Kuntosalin toiminta (MosaGym) on keskeytynyt toistaiseksi.
Kirjastotoiminta on keskeytynyt. Tiedotusvastuu on kirjastotoimella.
Nuorisotalon toiminta on keskeytynyt. Tiedotusvastuu on Nuorisoasiainkeskuksella ja Tapanilan Erä
ry:llä.
Koulun liikuntatiloja koskeva tiedotus on Hiidenkiven peruskoulun vastuulla.
Keilahalli on kiinni toistaiseksi.
Päärakennuksen ravintolatoimintaa harjoittava lounasravintola Julia toimii toistaiseksi ja tiedottaa
omasta toiminnastaan omilla sivuillaan.
Helsingin Kiipeilykeskus tiedottaa toiminnastaan omilla sivuillaan.
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Helsingin Mailapelikeskus:
-

-

-

-

-

Seuratoiminta, (jota Mailapelikeskuksen tiloissa harjoittaa lähinnä Puistolan Urheilijat r.y. tennis- ja
sulkapallojaostojen toimesta) on keskeytynyt. Tiedotusvastuu on PuiU:n jaostoilla.
Halli sulkeutui asiakkailta tiistaina klo 16.00 ja avataan uudelleen, uusin ohjein yksittäisten pelaajien
harrastajien käyttöön 19.3.2020 klo 10.00 alkaen seuraavin aukioloajoin ja käyttösäännöin:
o Mailapelikeskus on auki maanantaista perjantaihin klo 10.00-21.30, lauantaisin klo 11.0019.00 ja sunnuntaisin klo 10.00-21.30
o Perusteluna on erityisesti se, että tennis- sekä sulkapallo ovat luonteeltaan sellaisia
liikuntalajeja, joissa pelaajia yhdellä kentällä on samanaikaisesti vain kahdesta neljään
pelaajaa.
o Pelaajien etäisyys toisiinsa on useita metrejä eikä lähikontaktia tule.
Lisärajoitteita ja esteitä halliin/pelaamaan tulolle ovat seuraavat asiat:

o
o
o
o

olet yli 70-vuotias
palannut ulkomailta viimeisten kahden viikon aikana

tunnet itsesi flunssaiseksi, yskäiseksi tai muuten sairaaksi
kuulut riskiryhmään hengitystie- tai muun sairauden takia
Huomioitava lisäksi:
o pukuhuoneita käytetään vain vaatteiden vaihtamiseen
o suihku- ja saunatilojen käyttö on estetty/kielletty
o käsihygieniasta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää
o kahvilatoimintaa on rajoitettu
o kuntosalilaitteiden käyttö lämmittelyyn ei ole suotavaa
o muutoksia hallin toimintaan voi tulla nopeasti tilanteiden ja toimintaohjeiden muuttuessa.
Vakiovuorot ovat voimassa normaalisti kauden loppuun seuraavin lisähuomioin:
o Vakiovuoron voi peruuttaa 19.3.- 13.4.2020 väliseltä ajalta ilmoittamalla osoitteeseen
saara.schauman@mailapelikeskus.fi.
o Tuolta ajalta ei peritä vuoromaksuja, jos ilmoitus tulee ajoissa ennen seuraavaa vuoroa.
Laskutus: laskutusta viivästetään vakiovuoron peruutusmahdollisuus huomioiden
Maksaminen: käytä lähimaksua tai korttimaksua
Liikuntaseteleitä ei oteta vastaan
Käteistä rahaa ei oteta vastaan
Mahdolliset tiedustelut sähköpostitse em. osoitteeseen.

Vuoronvaraus ja -maksu
Tennisvuoron voi varata normaaliin tapaan netistä tai kassalta. Maksutavaksi suosittelemme lähimaksua.

