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SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksille

Tilannetietoa koronakriisin vaikutuksista yhdistysja leirintäaluetoimintaan
Maan hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Poikkeusolot jatkuvat Suomessa edelleen, mutta tähän saakka olleita rajoitustoimia puretaan vaiheittain. Seuraavassa asioita, jotka vaikuttavat SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten
ja niiden jäsenten toimintaan.
Leirintäalueen aukiolo
Leirintäalue voi olla normaalisti auki sekä vierailijoille että kausipaikkalaisille, kuten tähänkin saakka on ollut
mahdollista. Leirintäalueen huoltotilat, saunat, suihkut ja WC-tilat voivat olla auki ja käytettävissä, ja leirintäalueen pitäjän tulee vastata huoltotilojen asianmukaisesta siivouksesta ja hygieniasta. Leirintäalueilla asioidessa tulee noudattaa riittävästä suojaetäisyydestä ja käsihygieniasta annettuja ohjeita.
Leirintäalueiden saunavuorot
Leirintäalue voi pitää saunojansa auki normaalisti. Kuitenkin saunoessa on tärkeää muistuttaa lähikontaktien
välttämisestä eli kahden metrin turvavälistä ihmisten välillä. Asiakkaiden omia saunavuoroja, ns. perhesaunoja voidaan järjestää normaalisti.
Leirintäalueiden pitäjien tulee huolehtia siitä, että saunatilat on huolellisesti siivottu.
Ohjeistus siivoukseen COVID-10-tartuntojen ehkäisemiseksi
Yleisötapahtumat ja kokoontumiset
Hallitus on linjannut, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen (10) henkilöön 31.5.2020 saakka.
Epidemiologisen arvion perusteella on mahdollista lieventää henkilömäärärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä
enintään 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen toistaiseksi. Hallitus arvioi tilanteen uudelleen kesäkuun loppuun
mennessä.
Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään hallituksen linjauksen mukaisesti
31.7.2020 asti.
Liittokokous
Kokoontumisrajoitusten seurauksena aiemmin sunnuntaiksi 14.6.2020 suunniteltu SF-Caravan ry:n liittokokous siirtyy järjestettäväksi lauantaina 26.9.2020. Kokouspaikasta tiedotetaan jäsenyhdistyksiä myöhemmin.
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Yhdistysten kokoukset
Kokoontumisrajoitusten seurauksena yhdistykset voivat pitää omia kevätkokouksiaan edellyttäen, että kokouksen henkilömäärä on enintään 50. SF-Caravan ry:n liittohallitus suosittelee toistaiseksi pitämättömien kevät- tai
vuosikokousten siirtämistä pidettäväksi syyskokousten yhteyteen, myöhemmin syksyllä tai kokousten pitämistä
etäyhteydellä.
Leirintäalueella voi pitää pienimuotoisia tilaisuuksia, joiden henkilömäärä on enintään 50. SF-Caravan ry:n
liittohallitus suosittelee, että alueilla ei järjestetä tansseja ja karaoke-iltoja jne…, mikäli henkilömäärärajoitusta ei pystytä kunnollisesti noudattamaan. Turvallisuus tilaisuuksissa varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta.
Ikääntyneet
Yli 70-vuotiaat henkilöt kuuluvat riskiryhmään. Riskiryhmiä tulisi hallituksen linjauksen mukaisesti edelleen
suojella ja heidän pitäisi välttää lähikontaktia muiden ihmisten kanssa.
Erityisesti yli 70-vuotiaiden on vältettävä altistumista koronavirukselle. Iäkkäillä on selvästi nuoria ihmisiä
suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin.
Tartuntariskin vähentämiseksi, yli 70-vuotiaiden tulee:
• Välttää lähikontakteja muiden ihmisten kanssa.
• Noudattaa yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi.
• Pitää yhteyttä läheisiin ihmisiin puhelimitse tai verkossa.
• Välttämättömien vierailujen yhteydessä luopua kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista.
• Suojata hengitystiet kertakäyttöisellä liinalla, jos hengityssuojainta ei ole saatavilla.
Valtionneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.
Isäntävuorot
SF-Caravan ry:n liittohallitus suosittelee, että nimettäessä isäntävuoroihin ja muihin talkootehtäviin henkilöitä, otetaan Valtioneuvoston riskiryhmiä koskevat linjaukset huomioon. Päätös ja vastuu asiasta on aina
jokaisella leirintäalueen pitäjällä itsellään.
Matkustus ulkomaille
Vapaa-ajan matkustusta ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan
tältä osin.
Kahvilat ja ravintolat
Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten
purkamisen vaikutukset ja myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä vaativat.
Lisätietoja: SF-Caravan ry, Timo Piilonen, puh. 050 592 6561
Lisätietoja koronavirusepidemiasta ja siihen liittyvistä määräyksistä:
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
Lisätietoa koronaviruksesta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
SF-Caravan ry:n tiedotteet koronaviruspandemiaan liittyen:
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/covid-19/

Finnish Federation of Camping, Caravanning and Motorcaravanning – Finlands Camping, Caravan och Motor Caravan Förbund

