
Ahman Pojat/Tapahtumatoimikunta SELVITYS 
3.6.2021 

Peruste: 

Yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden 

terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntalain 58 c pykälän mukaiset, velvoittavat 

hygieniakäytännöt, kuten mm. mahdollisuuden käsien puhdistamisen, riittävien 

etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen. Selvitys tehdään omaan käyttöön ja se 

auttaa järjestäjää huolehtimaan tilaisuuden terveysturvallisuudesta. 

 

Juuka/Terveystarkastaja: 

Ari Laukkanen, p. 013 330 8217 
ari.laukkanen@siunsote.fi 

  

 

1. Riittävän etäisyyden säilyttäminen 

” Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen 

sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen hallinnasta 

vastaavan toimijan on annettava asiakkaille ja osallistujille riittävän etäisyyden 

ylläpitämistä koskevat toimintaohjeet.” 

 

Toimintaohje: Ahmovaaran Monikäyttötalolla järjestettävä tilaisuus toteutetaan 

turvallisesti ja riittävät etäisyydet huomioiden ohjaamalla osallistujat opastein ja 

ohjekyltein sekä henkilökohtaisella ohjauksella. Yleisöä voidaan myös ohjata 

esimerkiksi teippausten tai köysitysten ja järjestyksenvalvojien välityksellä 

liikkumaan niin, että ruuhkat vältetään. 

 

esim. istuinpaikkojen kohdat (kun omat istuimet tuodaan mukana) merkataan 

etukäteen tai istuimet sijoitellaan etukäteen väljästi 

esim. paikoilleen meno tai ns. kahvijonossa vaaditaan turvalliset välit 

 

2. Kasvomaski 

" Yksityinen palveluntarjoaja tai tapahtumanjärjestäjä voi edellyttää, että asiakkaat 

käyttävät maskia tartuntariskin vähentämiseksi. Maskien käyttöä koskien tulee 

kuitenkin 4 huomioida yhdenvertaisuuteen liittyvät vaatimukset. Viestinnässä tulee 

huomioida, että kaikki henkilöt eivät voi terveydellisistä syistä käyttää maskia. 

Maskia ei tarvitse käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai jos muut 

terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön. Kasvomaskisuositus koskee 

ensisijassa 12 vuotta täyttäneitä.” 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-

koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-

kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille 

 

Toimintaohje: Ahmovaaran Monikäyttötalolla sisätiloissa järjestettävät tilaisuudet 

arvioidaan tilaisuuskohtaisesti. Ulkona järjestettävissä tilaisuuksissa maskia ei 

vaadita. Mikäli maskit vaaditaan, ne jaetaan osallistujille ilmaiseksi. 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
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3. Hygienia 

” On huolehdittava, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien 

puhdistamiseen.” 

Toimintaohje: Tilaisuuksissa osallistujilla on tarjolla koko ajan 

käsidesinfiointiainetta, etenkin saapuessa tilaisuuteen osallistujia kehotetaan 

käyttämään sitä. Myös WC-tiloissa käsidesinfiointiainetta on tarjolla. 

 

4. Siivous 

” Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen 

toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.” 

” Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa 

siivousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan 

Työterveyslaitoksen siivousohjeita: Ohje siivoukseen. Siivouksen yhteydessä 

pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät, 

valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Sel- 5 

laisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti, suositellaan puhdistamista 

useammin, esimerkiksi 2–4 tunnin välein. Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja 

päätteiden tai muiden välineiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina 

käyttäjien välillä.” 

 

Toimintaohje: Tilaisuuksia ennen, sen aikana ja jälkeen noudatetaan em. ohjetta 

erityisen huolellisesti. 

 

 

5. Yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa todettu koronavirustartunta 

” Jos tilaisuuteen osallistuneella todetaan koronavirustartunta, selvitetään, ovatko 

muut osallistujat altistuneet. Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai 

sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.” 

 

Toimintaohje:  

Tilaisuuksiin osallistuneiden nimi ja yhteystieto kerätään tilaisuuden alussa 

seuraavasti: 

Kerättävä henkilötieto: Nimi ja puhelinnumero 

Henkilötiedon keräämisen peruste: Tilaisuudessa mahdollisesti todettava 

koronavirustartunnan jäljittäminen. 

Tietoja käsittelee tapahtuman järjestäjän vastuuhenkilöt ja luovutetaan 

viranomaisille vain koronavirustartunnan jäljittämistä varten. 

Tietoja säilytetään lukitussa tilassa 21 päivän ajan. 

 

Tilaisuuksiin osallistuneella on oikeus kieltäytyä antamasta tietoja ja perua tietonsa 

ottamalla yhteyttä: koseke.yhdistys@gmail.com tai 045-2266767 

 

Mikäli tulee tietoon koronavirustartunta, toimitaan virnaomaisilta saatujen ohjeiden 

mukaan. 

mailto:koseke.yhdistys@gmail.com

