


Tapahtumien 
järjestäminen korona-aikaan

Laura Partamies, JYYn tapahtumatuottaja

Kulttuurikentän moniottelija ja perumisekspertti



Mitä tässä koulutuksessa käsitellään

Käydään läpi tämänhetkiset rajoitukset

Mietitään yhdessä ihan käytännössä, mitä nää tarkottaa eli mitä tapahtumia nyt saa 
järjestää

Käydään läpi terveysturvallisuussuunnitelman tekemistä



Tämänhetkiset rajoitukset ja 
tiedot koottu yhteen paikkaan

www.jyy.fi/korona



Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 
tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla 
Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Äänekosken 
kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät 
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu 
yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikki alueellisesti 
rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet 
ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 
(viisikymmentä) henkilöä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa
Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Äänekosken 
kuntien alueilla 11.8.2021 annetun tartuntatautilain 
pykälän 58 d mukaisen turvavälimääräyksen, koska 
määräys ei Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja kuntien 
tartuntatautiasiantuntijoiden arvion mukaan ole enää 
välttämätön. Kumoamispäätös tulee voimaan 
keskiviikkona 25.8.2021. Alueille annettu määräys 
kokoontumisrajoituksista pysyy voimassa.

AVI määrää



•Tapahtumassa on huolehdittava riittävistä 
etäisyyksistä asiakkaiden välilä. Tungoksia ja 
tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään 
missään vaiheessa tilaisuutta.
•Järjestäjän täytyy ohjeistaa osallistujia 
turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä 
tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
•THL suosittelee vahvasti kasvomaskien 
käyttöä julkisissa tiloissa ja tapahtumissa koko 
maassa
•Osallistu tapahtumiin vain terveenä. Jos olet 
oireinen tai sairas, jää kotiin.
•Yski ja aivasta oikein

STM & OKM ohjeistus JOTA 
TULEE NOUDATTAA



•Huomioi kunnan ja aluehallintoviraston päätökset 
yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilaisuuksien 
sekä tilojen käytön edellytyksistä. Ole tarvittaessa 
yhteydessä paikallisiin terveysviranomaisiin 
tilaisuuden terveysturvallisuuden varmistamiseksi.
•Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai 
osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen 
sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen 
ulkotilojen hallinnasta vastaavan toimijan on 
huolehdittava, että tilojen ja pintojen puhdistamista 
tehostetaan.

•Jos tilaisuuteen osallistuneella todetaan koronavirustartunta, 
selvitetään, ovatko muut osallistujat altistuneet. Tartuntaketjujen 
selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista 
vastaavalle lääkärille. Altistuneet jäljitetään ja asetetaan 
tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin. Tartunnanjäljitystä 
helpottaa, jos tilaisuuden järjestäjällä tai tilassa järjestetystä 
toiminnasta vastaavalla on tiedot toimintaan osallistuneista 
henkilöistä.

STM & OKM ohjeistus JOTA 
TULEE NOUDATTAA



•Aluehallintovirastojen päätökset kokoontumisrajoituksista eivät koske 
yksityistilaisuuksia.

•Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät 
ole yleisölle avoimia, kuten valmistujaisjuhlat, häät, hautajaiset, 
ristiäiset, syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

•Näissäkin tilaisuuksissa on kuitenkin suositeltavaa noudattaa yleisiä 
ohjeita hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muista järjestelyistä, joilla 
estetään koronavirustartuntoja.

•Myös kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat antaa alueellisia suosituksia 
yksityistilaisuuksien järjestämisestä, sisältäen suosituksen 
henkilömäärän rajaamisesta kontaktien vähentämiseksi.

•Yksityistilaisuuksissa on pandemian aikana kertyneen kokemuksen 
mukaan kohonnut tartuntariski kontaktien ollessa tyypillisesti 
pitkäkestoisia. Jos yksityistilaisuus järjestetään ravintolassa, kahvilassa 
tai muussa ravitsemisliikkeessä, siinä pitää kuitenkin huomioida 
voimassa olevat ravintolatoiminnan rajoitukset ja velvoitteet. 
Liikkumista eri epidemiatilanteissa olevien alueiden välillä tulisi välttää, 
alueellisten suositusten mukaan

STM & OKM ohjeistus 
yksityistilaisuuksista



Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on 24.8. 
purkanut määräyksen yleisötilaisuuksien 
turvaväleistä. Kokoontumisrajoitus on kuitenkin 
edelleen voimassa.

Näin ollen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi 
järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on 
enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia 
ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos 
osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä.

Edellä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä 
tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää edellyttäen, että 
turvallisuus niissä voidaan varmistaa 
noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 
antamaa ohjetta fyysisten kontaktien 
välttämisestä sekä hyvästä hygieniasta.

Asiakkaille on siten tarjottava mahdollisuus käsien 
puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat on 
järjestettävä mahdollisimman väljästi ja asiakkaita 
on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla 
terveysturvallisuutta parannetaan. Tietyn 
mittaisia turvavälejä ei kuitenkaan vaadita.

Kaupunki komppaa AVIa



Jyväskylän yliopiston pääsääntöisenä 
tehtävänä on opetuksen järjestäminen ja 
työntekijöiden sekä opiskelijoiden terveyden 
turvaaminen.
Toimimaan terveysturvallisesti myös vapaa-ajalla, 
koska jokaisessa kokoontumisessa on edelleen riski 
saada tartunta

Yliopiston rakennukset ovat 
yliopistoyhteisölle avoinna normaalien 
aukiolojen mukaisesti ja itseopiskelutilat 
aukaistaan 16.8. alkaen käyttöön kaikissa 
rakennuksissa.
Yliopiston tiloissa toimiessa on 
noudatettava JYU:n turvallisuusohjeistusta 
eli pidettävä hyvää huolta käsihygieniasta, 
huolehdittava yli 2 metrin turvaväleistä ja 
huomioitava vahva maskisuositus.

JYU:n säädökset kampuksella 
toimiessa



Ainejärjestöjen ja harrasteryhmien toiminta 
on mahdollista yliopiston tiloissa. JYYn piiriin 
rekisteröityneet järjestöt voivat järjestää 
tapahtumia yliopiston tiloissa

Henkilömäärä eri tilaisuuksissa voi olla enintään 
noin 50. Kaikista Jyväskylän yliopistossa 
järjestettävistä yli 30 henkilön tapahtumista ja 
tilaisuuksista tulee 
toimittaa terveysturvallisuussuunnitelma hyvissä 
ajoin yliopistolle

Mikäli epidemiatilanne muuttuu, ohjeita voidaan 
joutua muuttamaan ja jo suunniteltuja 
tilaisuuksia perumaan.

JYU:n säädökset kampuksella 
toimiessa



Kaikki samat mitä edellä ja lisäksi

•Muista hävittää nenäliinat ja maskit 
oikeaoppisesti!
•Laadi tapahtumalle 
terveysturvallisuussuunnitelma, jossa 
pohdit, miten toteutat OKM:n ja THL:n ohjeet. 
JYYn tapahtumatuottaja Laura auttaa, jos 
tarvitset tässä apua!
•Huomioi tapahtumasi luonne, reunaehdot, 
osallistujamäärä ja paikka sekä niihin 
liittyvät rajoitukset. Kysy 
neuvoa JYYn asiantuntijoilta ja 
viranomaisilta, jos asia tuntuu epäselvältä.
•Missä järjestät tapahtuman? Noudata eri 
tilojen ohjeita

JYY suosittelee



•Huomioi, että esimerkiksi ulkotiloissa 
pysytteleminen ja päihteettömyys 
edesauttavat turvaväleistä ja muista 
turvallisuustekijöistä huolehtimista.
•Jos tapahtuman järjestämisessä ei voida 
noudattaa tai voidaan noudattaa vain 
osittain viranomaisten tai tapahtumapaikan 
asettamia ehtoja, kannattaa 
tapahtuman järjestämisen mielekkyyttä 
pohtia. JYY suosittelee, että tapahtumia ja 
tilaisuuksia, joissa altistetaan turhille 
lähikontakteille, tulisi 
olla kokonaan järjestämättä.
•Huomioi toiset, kun järjestät tapahtumia. 
Mieti tapahtumaa myös riskiryhmäläisten 
näkökulmasta ja muista normaalit 
saavutettavuuteen liittyvät seikat.

JYY suosittelee



Siis hä? Mitä nyt saa sit järjestää?



Terveysturvallisuussuunnitelma luo turvaa

Tapahtuman perustiedot: kuka on järkkää, kuka on vastuussa, mitä, missä, milloin, paljon odotetaan 
saapuvaksi populaa

Miten OKM:n ja THL:n antama ohjeistu on huomioitu, eli

- Miten riittävät etäisyydet toteutuvat tapahtumassa? Onko asiakkaalla halutessaan mahdollista 
välttää lähikontaktit?

- Miten käsien peseminen on ajateltu hoitaa?

- Onko tilaisuudessa maskeja tarjolla / ostettavissa?

- Mahdollisuus jäljittää osallistujat

Lisäksi: 

- Miten terveysturvallisuudesta viestitään osallistujille ja miten sitä valvotaan tapahtuman aikana

- Riskiarvioi



Valitettavasti sama epävarma meno jatkuu edelleen

Kannattaa edelleen varautua siihen, että muutoksia tapahtumien reunaehtoihin muutetaan 
lyhyelläkin aikavälillä

- tapahtuman konseptin muuttaminen kesken kaiken

- tapahtuman peruminen

Tämänhetkiset säädökset voimassa 9.9. saakka ja sit taas ei tiedä mitä tapahtuu

Seuraa JYYn kanavia, kysy tukea ja neuvoa tarvittaessa Lauralta!

Vertaistuki on myös best <3 voidaan jakaa jatkossa enemmänkin fiiliksiä esim. Discordissa



Kiitos kaikille!
Antakaa itsellenne aplodit kun olette tämän


