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Ajankohtaista tietoa koronaviruksen leviämisen 

ehkäisemiseksi  
 

Kesäkuussa kokoontumiset on rajoitettu 50 henkeen, 50-500 hengen yleisöti-

laisuuksia on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin. Ikääntyneen on syytä 

välttää koronavirustartuntaa, mutta hyvinvointiin ja toimintakykyyn kannattaa 

kiinnittää huomiota. 

 

Yleisötapahtumat ja kokoontumiset 

Aluehallintovirastot ovat 19.5.2020 antaneet määräykset kokoontumisista, jotka ovat voimassa 

1.6.2020 - 30.6.2020 välisen ajan. Määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset 

kokoukset ovat sallittuja 1. kesäkuuta alkaen.  

 

50-500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää, mikäli järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja 

kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Tapahtumajärjestäjä on vas-

tuussa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautitilanne pahene. Ihmis-

ten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaoh-

jeistuksen avulla.  

 

Yli 500 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, eivätkä aluehallintovirastot 

myönnä näiden osalta poikkeuksia. 

 

Vaikka yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärärajoituksia lievennetään 1.6. alkaen 

nyt voimassa olevasta 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön, hallitus suosittelee, että niidenkin 

osalta noudatetaan ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniasta. Lisäksi hallituksen suositus on välttää 

yli 50 henkilön kokoontumista sellaisissa yksityisissä tilaisuuksissa (esim. yksityisen ja kolmannen 

sektorin järjestämät yksityiset juhla-, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumat sekä uskon-

nolliset tilaisuudet), jotka eivät ole yleisötilaisuuksia. 

 

SF-Caravan ry suosittelee hallituksen suositukseen perustuen, ettei yli 50 hengen tilaisuuk-

sia jäsenyhdistysten toimesta kesäkuun aikana toistaiseksi järjestetä. 

 

Aluehallintoviraston tiedote 

https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf
https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/UNKeWEF40g5w/content/kesakuussa-kokoontumisrajoitus-50-henkea-50-500-hengen-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjarjestelyin?redirect=https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020?p_p_id=101_INSTANCE_UNKeWEF40g5w&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-8&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2


 
 

Ikääntyneet 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt 19.5.2020 ohjeistustaan siitä kuinka ikääntyneet voivat 

suojautua koronavirustartunnalta. Päivitetyssä ohjeistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, 

miten yhteydenpitoa läheisiin voidaan toteuttaa turvallisesti sekä miten ikääntynyt voi ylläpitää hyvin-

vointiaan ja toimintakykyään poikkeusoloissa. 

Ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, pitää välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä 

on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. 

 

Ikääntyneiden on hyvä noudattaa samoja yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi kuin muiden-

kin. Näitä ovat lähikontaktien välttäminen ja etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin sekä hyvä käsi-

hygienia.  

 

Läheisiin ja ystäviin on tärkeää pitää yhteyttä myös poikkeusoloissa esimerkiksi puhelimella, ver-

kossa tai ulkona tavaten. Kasvotusten tapaamisissa on pidettävä huoli kahden metrin turvavälistä.  

 

Ikääntyneen on hyvä liikkua päivittäin joko ulkoilemalla tai kotona vaikka jumppatuokiona. Ulkoil-

lessa pitää muistaa pitää kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin. 

 

Säännöllinen ja monipuolinen ruokailu ja hyvä ateriarytmi ovat aina tärkeitä, samoin riittävä määrä 

nestettä. 

 

Olennaista on myös huolehtia terveydestä. Varattuja lääkäriaikoja ei pidä perua ilman syytä. Hoi-

toon on hakeuduttava myös, jos pitkäaikaissairaus vaatii säännöllisiä kontrollikäyntejä terveyden-

huollossa. 

 

Mikäli ikääntyneellä on hengitystieinfektion oireita, hänen pitää välttää kontakteja muihin ihmisiin ja 

ottaa yhteys lääkäriin. Sairastuessaan ikääntyneen pitää hakeutua hoitajan tai lääkärin vastaan-

otolle. 

 

SF-Caravan ry suosittelee THL:n ohjeistukseen nojaten, että yli 70-vuotiaat pidättäytyvät 

talkoo-/isäntätehtävistä SF-Caravan-leirintäalueilla toistaiseksi, ja pitävät riittävää turvaväliä 

muihin kanssaihmisiin. Päätös ja vastuu tässä asiassa on leirintäalueen pitäjällä ja henki-

löillä itsellään. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet yli 70-vuotiaille 

 

 

Lisätietoja: SF-Caravan ry, Timo Piilonen, puh. 050 592 6561 

 

SF-Caravan ry:n tiedotteet koronaviruspandemiaan liittyen: 

https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/covid-19/ 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat/ikaantyneet-ohjeita-yli-70-vuotiaille
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/covid-19/

