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Voimassa 5. – 30.6.2021 

Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen Kouvolassa kesäkuussa 2021 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 4.6.2021 tehnyt tartuntatautilain 58 §:n nojalla 
päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä Kymenlaaksossa 
ajalla 5.-30.6.2021.  
 
Päätös on luettavissa aluehallintoviraston internetsivuilla: 
https://avi.fi/documents/25266232/78722856/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sTTL58%C
2%A7ESAVI_20026_2021.pdf/5254c14d-3fa4-ffde-f951-
96afccd07f2c/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sTTL58%C2%A7ESAVI_20026_2021.pdf?
t=1622789606587 

Edellä mainitun päätöksen mukaisesti Kouvolassa voidaan ajalla 5.-30.6. järjestää 
sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.  

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli 10 (kymmenen) henkilöä ja ulkotiloissa 
yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tulee asiakkailla ja toimintaan osallistuvilla sekä 
seurueilla olla tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. 
Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa 
alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia 
toisiinsa.  

Lisäksi tulee noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta. Ohje on liitteenä ja se löytyy myös internetistä 
täältä:  

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+
ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumiste
n+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss
%C3%A4.pdf/3de77661-d411-1c6a-dc4b-
5970c95ba969/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4
+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3
%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf?t=1622449057125 

Tapahtumista tulee laatia kirjallinen suunnitelma siitä, millä tavalla turvallisuuteen 
liittyvät asiat on huomioitu kyseisessä tapahtumassa sen luonteen ja tilojen 
käytön suhteen. Samojen tilojen saman tyyppisissä tapahtumissa voidaan hyödyntää 
yhtä suunnitelmaa.  

50–500 hengen tapahtumat: Suunnitelma tulee laatia ennakkoon ja se tulee 
pyydettäessä antaa kirjallisena Kymsoten tartuntatautien ja infektioiden torjuntayksikön 
nähtäväksi. 
 
Yli 500 hengen tapahtumat: Suunnitelma tulee toimittaa Kymsoten tartuntatautien ja 
infektioiden torjuntayksikköön. 
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Tarkemmat ohjeet suunnitelman laatimisesta ja lähettämisestä löytyvät Kymsoten 
internetsivuilta: https://korona.kymsote.fi/tapahtumien-jarjestajille/ 

Koronatilanteen lisäksi tapahtumajärjestäjien tulee huomioida myös muut tapahtuman 
edellyttämät turvallisuusilmoitukset ja -suunnitelmat. Niistä löytyy ohjeita täältä: 
https://www.kouvola.fi/wp-
content/uploads/2019/01/Ohjeita_tapahtumajarjestajalle0815.pdf 

Kouvolan kaupunki edellyttää, että kaupungin tiloissa ja alueilla järjestettävissä 
tapahtumissa noudatetaan voimassa olevia aluehallintovirastoin ohjeita. Ohjeiden 
yksityiskohtainen soveltaminen on aina tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjän 
vastuulla. 
 

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin aiheesta löytyy aluehallintoviraston internetsivuilta:  
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset 

 

Jos tarvitset apua tapahtuman tai yleisötilaisuuden suunnitteluun, ota yhteyttä 

Turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén, Kouvolan kaupunki 

johanna.franzen@kouvola.fi, puh. 020 615 9019 

 

LIITE    Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten 
kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä, THL / OKM, 31.5.2021 
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