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Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemä päätös
kokoontumisrajoituksista marraskuuta varten.
Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajana marraskuussa 20 henkeä
Kanta-Hämeen alueella koronatilanne on syksyn aikana heikentynyt ja edellyttää siksi tarkkoja
toimia. Aluehallintovirasto kieltää kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset, joissa on yli 20 henkeä. Yli 20 henkeä kokoavia tilaisuuksia on mahdollista pitää
ainoastaan, jos niissä noudetetaan OKM:n ja THL:n ohjeita koronaturvallisuudesta.
Avin tiedote marraskuun yleisötilaisuuksista: Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote
marraskuun kokoontumisista
Avin päätös marraskuun yleisötilaisuuksista: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös
marraskuun kokoontumisrajoituksista koskien Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin aluetta
Avin päätösten lisäksi on tärkeää aktiivisesti seurata oman sairaanhoitopiirin tiedotusta sekä
paikkakuntakohtaista tilannetta. Muutoksia voi tulla nopeastikin.

Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on varmistaa koronaturvallisuus
Aina kokoontuessa on syytä noudattaa mm. näitä ohjeita:
▪ Sairaana ei saa osallistua tilaisuuteen.
▪ Osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2
metrin turvavälien ylläpitämiseen.
▪ Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä tulee muistuttaa ja auttaa turvavälien
pitämisessä.
▪ Järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota
mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
▪ Järjestäjä voi epidemiatilanteen mukaan suositella kasvomaskin käyttöä.
Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden turvallisista järjestelyistä ja ohjeiden soveltamisesta
käytäntöön. Järjestäjän täytyy tarvittaessa rajoittaa tilaisuuteen osallistujien määrää, jotta riittävät
turvaetäisyydet voidaan säilyttää. Jos osallistujien turvallisuutta ei voida varmistaa, tilaisuutta ei
pidä järjestää. Vakavoituneen epidemiatilanteen aikana on muutenkin syytä harkita
lähikokoontumisten tarpeellisuutta.
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Jumalanpalvelukset, toimitukset ja henkistä kriisinkestävyyttä kannatteleva
toiminta turvattava
Avin marraskuulle antama määräys mahdollistaa edelleen jumalanpalvelusten ja toimitusten ja
monen muun toiminnan hoitamisen normaalisti, kunhan toimitaan edellä kuvatun mukaisesti.
Edelleen seurakunnissa on hyvä sitoutua maskisuositukseen. Jo aiemmin annettu etätyösuositus
tukee myös pandemian rajoittamista ja työyhteisöä laajemmin koskevia altistumisia.
Jumalanpalveluselämän lisäksi seurakunnan toiminnassa on myös paljon muuta kriisinkestävyyttä
tukevaa. Erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnalla on merkittäviä vaikutuksia hyvinvointiin,
joten se on tärkeä pyrkiä turvaamaan myös näissä olosuhteissa.

Yksityistilaisuuksissa sairaanhoitopiirin suositukset
Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityistilaisuuksiin, kuten perhejuhliin. Yksityistilaisuuksia
koskien sairaanhoitopiiri on jo aiemmin antanut suosituksen noudattaa 20 hengen rajaa. Tämä on
hyvä huomioida ja käydä seurakuntalaisten kanssa keskustelua esimerkiksi muistotilaisuuksiin,
syntymäpäiviin tai kastejuhliin liittyen.
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