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KORONAVARAUTUMINEN KLUBILLA        

Klubin johtokunta on antanut tämän ohjeistuksen koronavarautumisesta Klubilla. 

Valtioneuvoston päätöksellä kokoontumisrajoituksia väljennettiin elokuun alussa. Yleisötilaisuuksia voi 

järjestää sisätiloissa erityisjärjestelyin. Suositus yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä on 

purettu, mutta jokaisen henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät on otettava huomioon. Klubilla 

noudatetaan viranomaisohjeita. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja ohjeistusta päivitetään sen muutosten 

mukaisesti. 

Kokoontumisrajoitusten väljentäminen tekee mahdolliseksi Suomalaisen Klubin toiminnan, mutta 

turvallisuussyistä noudatetaan erilaisia rajoituksia. Klubilla tulee noudattaa erityisen huolellisesti 

varotoimia, jotta tartuntariski minimoidaan. Tästä seuraa, etteivät oleskelu ja harrastaminen Klubilla ole 

yhtä välitöntä ja vapautunutta, mihin on totuttu. Rajoitusten noudattaminen on kuitenkin ehdoton 

edellytys sille, että Klubi voidaan pitää avoinna. 

70+ on yhä riskiryhmä 

On syytä muistaa, että koronavirusta ei ole taltutettu ja tartuntariski on edelleen olemassa. Rajoitusten 

vähittäinen purkaminen ei myöskään poista sitä, että yli 70-vuotiaat ovat edelleen riskiryhmä sen vuoksi, 

että ikä heikentää vastustuskykyä riippumatta siitä, missä kunnossa henkilö tuntee olevansa.  

Iän lisäksi riskiryhmään kuuluvat THL:n mukaan henkilöt, joilla on merkittäviä perussairauksia (esim. astma, 

keuhkoahtaumatauti, sydänsairaudet, syöpä, diabetes) tai joilla on vastustuskykyä heikentäviä hoitoja tai 

lääkityksiä käytössä (esim. syöpäsairauksien hoidot). 

Aivan ensimmäiseksi: Jokaisen riskiryhmään kuuluvan on harkittava, onko Klubilla käyminen ja toimintaan 

osallistuminen niin tärkeää, että hän on valmis ottamaan siihen liittyvän riskin viruksen tarttumisesta. 

Osallistumispäätöstä tehdessään henkilö ottaa siitä henkilökohtaisesti vastuun. 

Kukaan saa tulla Klubille, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita (mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 

hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky). 

Klubin jäsenet velvoitetaan ilmoittautumaan Klubin tilaisuuksiin. Klubimestarit ylläpitävät Klubilla olevista 

jäsenistä nimilistaa, jotta mahdollisesti virukselle altistuneet henkilöt voidaan helposti jäljittää, mikäli 

Klubilla olisi tapahtunut epäilty altistuminen. Klubiravintola ohjeistaa erikseen ravintolan tiloissa 

toimimisesta. 
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Ohjeita Klubilla toimimiseen 

1. Viranomaisten ohjeita on noudatettava omaehtoisen karanteenin osalta, jos on vieraillut ko. listalle 

kuuluvissa riskimaissa. 

2. Jäsenet velvoitetaan ilmoittautumaan kaikkiin Klubin järjestämiin tilaisuuksiin. Klubiravintola on 

rajannut tilaisuuksien paikkamäärät tilan asiakaspaikkojen ja tilaisuuden luonteen mukaisesti 

ravintolatoimintaa koskevien säädösten mukaisesti. Avec-tilaisuudet järjestetään normaalisti, 

mutta avecien lisäksi muita ystäviä ei toistaiseksi Klubin tilaisuuksiin voida kutsua. 

3. Ryhmien kokoontuessa tulee huolehtia, että turvavälit (1,5 – 2 metriä) voidaan säilyttää kaiken 

aikaa. Mikäli turvavälien säilyttäminen on hankalaa, jäsenille on tarjolla kasvomaskeja 

turvallisuuden parantamiseksi. Sisään ja ulos mentäessä on syytä noudattaa huolellisesti 

turvaetäisyyksiä. Baariin ei ole syytä jäädä odottelemaan, vaan tiskillä tapahtuneen ravintola-

asioinnin jälkeen siirrytään viivyttelemättä muihin tiloihin. Liikkumisen ohjaamisesta huolehtivat 

klubimestarit. 

4. Klubin harrasteet eivät toistaiseksi järjestä isoja kokoontumisia (kuukausikilpailut, kaupunkiottelut 

ym.). Yksittäiset seurueet voivat pelata ja harrastaa omaehtoisesti. Klubin kuoro ja orkesterit voivat 

harjoitella ja esiintyä Sulasol ry:n julkaisemien ohjeiden mukaisesti. Seniorijumppa on tauolla vielä 

syyskuun ajan ja ohjeistetaan erikseen tilanteen kehittymisen mukaisesti. 

5. Klubin aulaan ja jokaiseen ravintolakerrokseen sekä yläkellariin on varattu käsidesiautomaatteja 

niin, että se on heti tullessa helposti käytettävissä. Myös wc-tiloissa ja muissa huoneissa on 

käsidesiä tarjolla. 

6. Klubilla oltaessa tulee huolehtia käsien pesusta. Pese kädet ennen kuin lähdet Klubille sekä tultuasi 

Klubille. Kädet on pestävä aina ennen ruokailua. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin.  

7. Kasvomaskeja on tarjolla Klubin jäsenille. Niitä suositellaan käytettäväksi korttipeleissä ja 

biljardisalissa sekä muissakin tiloissa silloin, kun turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Jokainen 

seurue kuitenkin päättää itse toimintamallistaan. 

8. Kimppakyytejä ja veljien kuljettamista paikalle ei tule järjestää kuin sellaisessa tapauksessa, että 

veljet ovat muutenkin olleet läheisessä tekemisessä keskenään.  

9. Tervehtiminen tapahtuu nyökkäämällä turvaetäisyyden päästä. Emme kättele, emmekä halaa. 

10. Kokoontuvat veljet ryhmitellään istumaan hyvin väljästi niin, että turvavälit säilyvät. 

11. Puheita pidettäessä käytetään äänentoistoa, sillä etäisyyksien vuoksi puheen kuuluvuudessa 

saattaa olla ongelmia. Klubin tilaisuuksien kommentti- ja kysymyspuheenvuorot esitetään 

puhujapöntöstä, käsimikrofonit eivät ole käytössä yleisölle. Laulamiseen liittyy merkittävä 

tartuntariski. Sen vuoksi laulajan on syytä pysytellä riittävän etäällä veljistä. Emme laula yhdessä. 

12. Ravintola ohjeistaa oman henkilökuntansa toiminnan koronaoloissa. Klubin henkilökunta 

(klubimestarit, sihteeri ja toiminnanjohtaja) suojautuu suositusten mukaisesti. 
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Suunnittele ja sovi vastuut 

Klubimestarit valvovat ja ohjeistavat Klubilla olevia veljiä ja vieraita. On kuitenkin syytä sopia siitä, että 

etenkin suuremmissa tilaisuuksissa on veljiä, jotka tuntevat annetut ohjeet ja neuvovat muita 

käyttäytymään annettujen ohjeiden mukaan. Neuvottaessa noudatetaan ystävällisyyttä ja 

huomaavaisuutta. 

Harrasteista vastaavat ohjeistavat eri harrastusten varautumista yllä olevien periaatteiden mukaisesti.  

Toiminnan turvallinen järjestäminen vaatii toimia, jotka epäilemättä vähentävät luontevaa yhdessä 

olemista ja aiheuttavat jonkin verran vaivaa. On kuitenkin syytä muistaa, että tapaamismahdollisuus ei 

tarkoita sitä, että viruksen leviämisen riski olisi poistunut. Nyt tiedetään, kuinka tarttumista voidaan ainakin 

jossakin määrin ehkäistä. Sen vuoksi rajoituksia on höllennetty ja toiminta voidaan aloittaa. 

Tilaisuuksien järjestämistä suunniteltaessa on mietittävä, onko niiden järjestäminen mahdollista niin, että 

näitä ohjeita pystytään noudattamaan. Klubimestarit auttavat ja kertovat, mitä tilaisuuksia järjestettäessä 

tulee ottaa huomioon. Mikäli syntyy epäilys siitä, ettei tilaisuuden järjestäminen annettujen ohjeiden 

puitteissa onnistu, on järjestämisestä syytä luopua.  

 


