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Seinäjoen ja Isokyrön kesätapahtumien järjestämissuositus  
Alueilla noudatetaan Länsi-ja Sisäsuomen aluehallintoviranomaisten ohjeita/määräyksiä tapahtumien 

järjestämisessä. 

Terveysturvallisuussuunnitelman laatiminen. Terveysturvallisuussuunnitelman laatimisessa pyydetään 

huomioimaan tapahtuma-alueen ja laajemman markkinointialueen koronaepidemiatilanne. Tapahtumia ja 

tilaisuuksia voidaan järjestää alueen ollessa perustasolla ja kiihtymisvaiheessa. Leviämisvaiheessa alueella 

ei järjestetä yleisötilaisuuksia. Terveysturvallisuussuunnitelman laatii tapahtumanjärjestäjä vähintään kahta 

viikkoa ennen tapahtumaa. Suunnitelma lähetetään luettavaksi Seinäjoen Sosiaali- ja terveyskeskuksen 

tartunnanjäljittäjien yhteissähköpostiin tartunnanjaljittajat@seinajoki.fi  

 

Terveysturvallisuussuunnitelman sisältö (1 – 4) 

1. Turvallisuussuunnitelma koronavirustaudin leviämisen estämiseksi suuressa väkijoukossa 

 terveenä osallistuminen (toimitsijat ja asiakkaat),  

 kasvomaskien käyttösuositus ja käsidesit/käsienpesu mahdollisuus,  

 riittävän väljien etäisyyksien ylläpito sisä- ja ulkotiloissa (turva etäisyyksien hallinta  

merkinnöillä ja suora avustaminen asiakasvirran jonoutumiskohdissa) 

 tilojen ja pintojen säännöllinen puhdistaminen, ihmisten mikrobeihin tehoavilla pesuaineilla, 

riittävä toistamistiheys  

 

2. Tapahtuman järjestämiseen liittyvät yleiset periaatteet (sisä- ja ulkotilat) 

a. perustasovaiheessa  

b. kiihtymisvaiheessa (perustason toimien lisäksi) 

c. leviämisvaiheessa  

 
a) perustaso         b) kiihtymisvaihe c) leviämisvaihe 

Tilojen 
järjestäminen 
väljästi (kartta) 

Tilajärjestelyillä 
lähikontaktien välttäminen 
(miten?) 

Ei järjestetä 
yleisötapahtumia 

Mahdollisuus 
käsien pesuun ja 
desinfiointiin 
(paikat), 
kasvomaski 
suositus (maskien 
myynti asiakkaille) 

Kasvomaskin käytön 
valvonta (maskien 
antaminen asiakkaille, 
joilla ei ole) 

 

Toimintaohjeistus 
yleisölle sisä/ulko-
tapahtumien 
yleisötilat, (yleisön 
ohjaaminen, kuvat, 
kuulutukset) 

Istuvaa tapahtumaa 
suositellaan; sisätiloissa 
riittävän väljillä 
etäisyyksillä (n. 2 m). 

 

Tilojen ja pintojen 
puhdistaminen 
(siivousaineet ja 
siivoustiheys) 
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3. Kansainväliset tapahtumat: ulkomaalaisten riskimaista tulevien toimitsijoiden/osallistujien 

terveystarkastussuunnitelma. Tapahtuman järjestäjätaholta nimetään kontaktihlö, jonka kanssa 

asioidaan puhelimitse. Sovitaan näytteenottopaikka ja osallistuja nimilistan mukaan varataan 

näytteenottoajat tulijoille. Näytteenotto velvoitteiset maahantulijat ohjataan yli 72 h 

koronanäytteenotolle alueen yksityiseen/julkiseen terveydenhuoltoon ja ovat omaehtoisessa 

karanteenissa näytevastauksen tuloon saakka. Negatiivisen vastauksen saanut voi aloittaa työt. 

Positiivisen näytevastauksen saaneelle henkilölle tehdään eristämispäätös terv.keskuksen 

tartuntatautilääkärin toimesta ja eristämisen aikainen suunniteltu oleskelupaikka (14 vrk) tulisi olla 

mainittuna terveysturvallisuussuunnitelmassa. 

 

4. Tapahtumassa yleisvaaralliselle tartuntataudille altistuneet hlöt pyritään tavoittamaan nopeasti 

yhteystietolistan avulla. Osallistujan suostumuksella pyydetään yhteystiedot: nimi, synt.aika, osoite 

ja maa-alkuinen puhelinnro. Jos hlö ei suostu antamaan yhteystietojaan se ei ole este 

osallistumiselle.  

 

Mikäli tapahtumasta seuraa tartuntoja/runsaasti altistumisia, tapahtumapaikka voidaan sulkea kahdeksi 
viikoksi Tartuntatautilain (1227/2016) 58§ mukaisesti tartuntatautilääkärin päätöksellä. 

 
Terveysturvallisuussuunnitelman lähettäminen  
s-postiosoite: tartunnanjaljittajat@seinajoki.fi (nimilistat salattuna s-postina) 
 
 

Yhteistyöterveisin 
Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtava lääkäri Tiina Perä 
Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jaana Nummenranta 
Hygieniahoitaja Sari Albrecht p. 044 4255519 
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