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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tekemä 
päätös kokoontumisrajoituksista marraskuuta 
varten 

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajana 50 henkeä  

Marraskuun rajoitustoimet ovat saman tyyppiset kuin lokakuussa.  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston marraskuun rajoituspäätös rajaa kokoontumiset 

tartuntatautilain nojalla Pirkanmaan (ml. Punkalaidun) sairaanhoitopiirin kuntien alueella niin, että 

sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä 

on 50 henkilöä.  

Mikäli tilaisuudessa pystytään noudattamaan annettuja ohjeita turvallisuudesta, voi tilaisuuteen 

osallistua useampiakin henkilöitä. Yli 50 hengen yleisiä kokoontumisia saa siis järjestää 

ainoastaan, mikäli järjestäjä pystyy varmistamaan OKM:n ja THL:n edellyttämän 

koronaturvallisuuden. Yksittäisen kunnan alueella voi olla tarkentavia ja tiukempia rajoituksia 

tilanteen niin edellyttäessä. Siksi tulee seurata myös sairaanhoitopiirin ja oman paikkakunnan 

tiedotuksia ja olla aktiivisesti yhteydessä epäselvissä kysymyksissä.  

Avin tiedote: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tiedote marraskuun kokoontumisista 

Avin päätös: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien marraskuun 

kokoontumisrajoituksia:  

Avin marraskuulle antama määräys kokoontumisrajoituksista Pirkanmaan osalta lokakuun 

kaltainen. Seurakunnissa on jo totuttu sopeuttamaan toimintaa tilanteeseen ja niin on edelleen 

hyvä jatkaa, arvioiden tilanteiden ja kokoontumisten tarkoituksenmukaisuutta. Edelleen on hyvä 

muistaa seurakunnan toiminnan merkitys kriisinkestävyyden tukemisessa. Erityisesti lasten ja 

nuorten harrastustoiminnalla on merkittäviä vaikutuksia hyvinvointiin, joten se on tärkeä pyrkiä 

turvaamaan kaikissa olosuhteissa. 

Nyt annettujen määräysten lisäksi seurakunnissa on edelleen hyvä sitoutua maskisuositukseen. Jo 

aiemmin annettu etätyösuositus tukee myös pandemian rajoittamista ja työyhteisöä laajemmin 

koskevia altistumisia.  

Järjestäjän vastuu koronaturvallisuudesta 

Kaikessa toiminnassa on noudatettava koronaturvallisuuden ohjeita: 

▪ Sairaana ei saa osallistua tilaisuuteen. 
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▪ 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. Turvaetäisyyksien vuoksi on edelleen tärkeää rajoittaa kirkkotiloihin ja muihin tiloihin 

tulevien ihmisten lukumäärää. Jos turvallisuutta ei pystytä takaamaan, tilaisuutta ei pidä järjestää. 

Yksityistilaisuuksia koskevat sairaanhoitopiirien suositukset  

Vaikka aluehallintovirastoilla ei ole toimivaltaa yksityisiin tilaisuuksiin, on hyvä pitää mielessä 

sairaanhoitopiirin antamat suositukset (50 hengen raja yksityistilaisuuksissa) ja käydä tarvittaessa 

keskustelua esimerkiksi muistotilaisuuksiin, syntymäpäiviin tai kastejuhliin liittyen. 
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