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Yleisötilaisuuksien rajoitukset lievenevät – koronatilanne silti jatkuu
Aluehallintovirastojen antamien määräysten mukaisesti yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokousten rajoitukset lievenevät 1.8. alkaen. Nyt yli 500 hengen tilaisuuksia voi
järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa sillä edellytyksellä, että
niiden turvallisuus voidaan varmistaa jo toukokuussa THL:n antamien
koronavirustartuntojen ehkäisemisohjeen mukaisesti. Ohjeen mukaan
tapahtumajärjestäjän tulee mm. huolehtia hygieniasta tarkasti, ylläpitää ihmisten
väliset 1-2 metrin turvavälit tarvittaessa henkilömäärää rajaamalla ja tarvittaessa
jakaa yleisö erillisille alueille.
Aluehallintoviraston määräykset ovat velvoittavia yli 500 hengen tilaisuuksissa,
mutta ohjeiden noudattamista suositellaan myös alle 500 hengen tilaisuuksissa.
Rajoitusten lieventyessä tapahtumajärjestäjän vastuu tapahtuman turvallisuudesta
korostuu entisestään. Aluehallintovirastot korostavat jokaisen tapahtumajärjestäjän
ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten antamia määräyksiä, ohjeita
ja suosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ohjeista on myös
selkeästi tiedotettava tapahtuman osallistujia.
Elokuun aikana monet yhdistykset alkavat järjestämään normaalin kalenterinsa
mukaan treffejä, tapahtumia ja muita kokoontumisia. Ajan tasalla olevat määräykset
on syytä tarkistaa ja ottaa järjestelyissä huomioon. Nykyiset määräykset ovat
voimassa 31.8. saakka. Vaikka koronatilanne kesän aikana on helpottunut ja nyt
kohtalaisen vakaa, on syytä varustautua tilanteen muuttumiseen.
Leirintäalueilla hyvä kesä
Ennakkoarvioista huolimatta leirintäalueiden kesästä on tulossa kävijämääriltään ja
yöpymisvuorokausiltaan menestyksekäs. Kävijöiden joukossa on ollut ilahduttavan
runsaasti uusia, kokemattomia karavaanareita. Turvallisuusohjeita on noudatettu
hyvin, mutta suuria aluekohtaisia eroja on asiakaspalautteiden perusteella ollut mm.
saunavuorojen järjestämisessä. Leirintäkausi jatkuu vielä vilkkaana ainakin elokuun.
Lähetämme tämän tiedotteen mukana edelleen ajankohtaisen ohjeiston ”Ohjeita
leirintäalueen käyttäjälle”. Huolehdi, että ohje on näkyvästi alueellasi esillä.
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EI alennusta Camping Key Europe-kortilla SF-Caravan leirintäalueilla
Kesän aikana on tullut esille pari tapausta ja kysymystä, joissa on tiedusteltu
mahdollista Camping Key Europe-kortilla saatavaa jäsenalennusta SF-Caravan
leirintäalueilla. CKE on Suomen Leirintäalueyhdistyksen SLY:n kortti, jolla saa
alennusta yleisillä leirintäalueilla. Vaikka yhteistyömme SLY:n kanssa on hyvää ja
sujuvaa, CKE-kortti ei kuitenkaan ole alennuskortti SF-Caravan leirintäalueilla, joilla
jäsenhinnan saa vain SF-Caravanin tai SF-Caravanin ulkomaisten sisarjärjestöjen
kortilla. Mikäli CKE-korttia alueenne vastaanotossa teille tarjotaan, kannattaa
asiakkaalle suositella välittömästi liittymistä SF-Caravanin jäsenyhdistyksen
jäseneksi osoitteessa https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/.

Lisätietoja: SF-Caravan ry/Timo Piilonen, puh. 03 615 3121, 050 592 6561
SF-Caravan ry:n tiedotteet koronaviruspandemiaan liittyen:
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/covid-19/

Aluehallintoviraston tiedote kokonaisuudessaan:
http://www.avi.fi/web/avi/-/yleisotilaisuuksien-rajoituksia-lievennetaanelokuussa
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