31.5.2021

SF-Caravan ry
Viipurintie 58
FI-13210 Hämeenlinna
+358 (0)3 615 311
sf-caravan@karavaanarit.fi
www.karavaanarit.fi

Tapahtumat ja treffit SF-Caravan leirintäalueilla
Matkailukauden käynnistyttyä kesätapahtumien ja treffien järjestäminen on
toivottua ja suotavaa, kuitenkin alueelliset koronarajoitukset huomioiden ja
terveysturvallisesti toimien.
Maan hallituksen exit-strategian mukaisesti koronavirusrajoituksia puretaan kesän kuluessa vaiheittain. Hallittu rajoitusten purkaminen edellyttää vakaata epidemiatilannetta, ja on mahdollista, että joillain alueilla rajoituksia joudutaan jatkamaan tai kiristämään uudelleen. Kesän matkailukauden käynnistyttyä onkin tärkeä pitää kiinni voimaan jäävistä rajoituksista ja noudattaa terveysturvallisia toimintatapoja edelleen, kun joistakin
rajoituksista luovutaan.
Huomiothan siis edelleen nämä:
• Älä matkusta sairaana
• Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
• Pidä riittävä turvaetäisyys
• Käytä maskia tiloissa ja tilanteissa, joissa on maskisuositus

Huomioi yhdistyksen toiminnassa alueelliset rajoitukset

SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten tapahtuma- ja treffijärjestelyissä on huomioitava alueellisesti voimassa olevat
rajoitukset.
Epidemian perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheen määrittelystä ja toimenpiteistä päättävät alueelliset ja paikalliset
tartuntatautiviranomaiset eli sairaanhoitopiirit ja kunnat tai kuntayhtymät. (Linkit sairaanhoitopiirien sivuille)
Lisäksi aluehallintovirastoilla on mahdollisuus ja vastuu tehdä eräitä hallinnollisia päätöksiä, muun muassa yleisötilaisuuksien ja eräiden julkisten tilojen käyttöön liittyviä rajoituksia, jos niitä tarvitaan useamman kunnan alueella. (www.avi.fi)
Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia. Tällaisia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, jollei tilaisuutta osanottajien
lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.
SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten järjestämät treffit ovat aina yleisötilaisuuksia.
Treffien järjestäminen leirintäalueilla on kaikin puolin suositeltavaa ja sallittua, alueellisia kokoontumisrajoituksia
noudattaen. Treffiohjelma kannattaakin toteuttaa mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa, jossa yleisötilaisuuksien sallittu osallistujamäärä on yleensä suurempi.
Tanssit ja karaoke treffiohjelmaa suunniteltaessa on harkittava aina tilannekohtaisesti.
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Yhdistyksen kokoukset (=kevät- ja syyskokoukset, hallituksen kokoukset, toimikuntien kokoukset jne.) ovat yksityisiä kokouksia. Näiden järjestämistä eivät yleiset kokoontumisrajoitukset koske, mutta tapahtuman järjestäjän on aina pystyttävä järjestämään tapahtuma terveysturvallisesti. SF-Caravan ry on suositellut näiden pitämistä etäyhteydellä, ja tämä suositus on edelleen voimassa.

SF-Caravan leirintäalueiden saunat

Leirintäalueen sauna on ”yleinen sauna”, mikä rinnastetaan uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden saunoihin pukuhuoneineen. Saunojen ja suihkujen käytöstä ja mahdollisista rajoituksista tekevät päätöksen leirintäalueen pitäjät alueelliset viranomaisohjeet huomioiden.
Saunavuorojen osallistujamäärää voidaan rajoittaa, muuttaa perhesaunoiksi tai poistaa käytöstä kokonaan.
Kaikissa tapauksissa leirintäalueen pitäjän tulee huolehtia saunojen hygieniasta ja kunnollisesta puhdistamisesta saunavuorojen jälkeen.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Timo Piilonen, puh. 050 592 6561
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit
www.avi.fi
SF-Caravan ry:n tiedotteet koronaviruspandemiaan liittyen:
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/covid-19/
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