Viranhaltijapäätöksen mukaisesti Pyhännän kunta on päättänyt, että alle 18‐vuotiaiden ohjattu
ryhmäharrastustoiminta ja kerhotoiminta liikuntahallissa, koulun luokissa sekä kuntosalilla voi
käynnistyä hygieniaohjeistukset huomioon ottaen koulun luokkaryhmissä tai enintään 10 henkilön
ryhmissä tiistaista 2.2.2021 alkaen.
Muilta osin rajoitustoimenpiteet pysyvät ennallaan 28.2.2021 saakka.

Alla suunnitelma koulun ja vapaa‐aikatoimen alle 18 v. kerhotoiminnan järjestämisestä.
Maanantai
Yläaste kuntosali klo 14.15–15.15 max. 9 ilmoittautuminen***
Yläaste Liikuntasalivuoro 14.15–15.15 max. 10 per/lohko ***
ERÄKERHO klo 14.15–15.45 max. 10 HUOM KERHO TÄLLÄHETKELLÄ TÄYNNÄ!
Eräkerho on jaettu pienempiin ryhmiin. Ensimmäinen ryhmä on 6–9 luokkalaiset.
Pienten osalta kerho alkaa myöhemmin keväällä!
SÄHLYKERHO klo 16–16.45 1 lk /Riikka 2 lk/Matti
klo 17–17.45 4 lk/Riikka 3 lk/Matti
NUOPPARI klo 18–20 VAIN yläasteelaisille. Ohjaaja jakaa tarvittaessa ryhmän eri tiloihin. Max 10 henk. /tila.
Tiistai
ILTAPÄIVÄNUOPPARI klo 12.15–13.30 6 luokkalaisille
SÄHLYKERHO klo 13.30–14.30 5 lk ja 6 lk molemmat omilla lohkoilla
MOPOKERHO klo 17.30–19 max 10. HUOM. myös tähän nyt ilmoittautuminen 040‐1912238!
Keskiviikko
ILTAPÄIVÄNUOPPARI 5 luokkalaisille 12.15–13.30
PUUTYÖKERHO max. 10 klo 14.15–15.45 ilmoittautuminen. HUOM KERHO TÄLLÄHETKELLÄ TÄYNNÄ!
VALOKUVAUSKERHO max. 10 klo 14.15–15.45 ilmoittautuminen 040‐1912241
TEMPPUKERHO klo 14.15–15.10 1 luokka, 2 luokka, 3 luokka eri lohkoilla oman ohjaajan kanssa
TEMPPUKERHO eskarit klo 15.45–16.30
TEMPPUKERHO 5 v klo 17–17.45 max. 10 ilmoittautuminen 040‐1912241
NUOPPARI klo 18–20 VAIN yläastelaisille. Ohjaaja jakaa tarvittaessa ryhmän eri tiloihin. Max 10 henk. /tila.
Torstai
ILTAPÄIVÄNUOPPARI 4 luokka 13.15–14.30
Yläaste frisbeegolf vuoro max 10. ilmoittautuminen***
LUKEMINEN JA KIRJALLISUUS KERHO klo 14.15–15.15 max 10. ilmoittautuminen 040‐1912241
*** ILMOTTAUTUMINEN kuntosalille, liikuntasalivuorolle sekä frisbeegolfvuorolle tapahtuvat viikoittain
yläkoulun ilmoitustaululla olevan listan avulla. Kirjoita nimesi listaan ja varaat paikkasi. JOKA VIIKKO UUSI
ILMOTTAUTUMINEN. Kuntosali 9 ensimmäistä, Liikuntasali vuoro 10/per lohko, Frisbeegolf 10/
ensimmäistä.

Alle 18‐vuotiaiden ohjattu ryhmäharrastustoiminta ja kerhotoiminta liikuntahallissa, koulun
luokissa sekä kuntosalilla. Yleinen ohjeistus kunnan tiloissa järjestettävälle harrastus‐ ja
kerhotoiminnalle. Edellytetään noudatettavan myös yhdistysten, harrasteryhmien ja liikuntaseurojen
toiminnassa.
‐ Harrastuksiin tullaan vain ehdottoman terveenä.
‐ Ryhmäkoko on enintään 10 henkilöä.
‐ Kunnan tilojen ovet pidetään lukittuina. Tilat ovat suljettuina yleisöltä ja yli 18‐vuotiaiden
harrastuskäytöltä.
‐ Tilaan saa mennä vain kyseiselle vuorolle sovittu ryhmä.
‐ Harrasteryhmät vastaavat siitä, että vuorojen vaihtuessa ryhmät eivät kohtaa.
‐ Ennen omaa vuoroa on odotettava toisen ryhmän poistuminen tilasta.
‐ Pukutilat, suihkutilat ja saunat eivät ole käytössä. Varusteet ylle jo kotona, vuoron jälkeen
välittömästi poistutaan, peseytyminen kotona.
‐ Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille 12‐vuotta täyttäneille kaikissa sisäliikunta‐ ja
harrastetiloissa. Maskisuositus ei koske varsinaista harrastustoimintaa/suoritusta. Suositus
kuitenkin koskee huoltoa ja muita tapahtumaan osallistuvia toimihenkilöitä/aikuisia.
‐ Käytetään käsidesiä liikuntatiloissa.
‐ Oheisharjoitteet mahdollisuuksien mukaan ulkona.
‐ Vanhemmat eivät voi seurata harjoituksia/harrastustoimintaa. Vältettävä kokoontumisia
ulkotiloissa ja odotetaan harrastuksesta/harjoituksesta saapuvaa lasta/nuorta autossa
parkkipaikalla.
‐ Ohjeiden noudattaminen on vanhempien vastuulla. Jotta harrastustoiminta voi jatkua,
ohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää.
‐ Yksittäisissä liikunta‐/harrastetiloissa voidaan vielä antaa tarkempia, tätä ohjetta
täydentäviä ohjeita.

