
Turvallisuussuunnitelma ja peruutusehdot 

 

 

Aluehallintovirastojen tekemien tartuntalain mukaisten päätösten mukaan yli 50 hengen 

tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun 

tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Varmistamme 

turvallisuuden tapahtumassa noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetus- ja 

kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviranomaisten antamaa ohjeistusta.  

Ohjeita noudattamalla voi jokainen estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää: 

• Osallistu tapahtumaan ainoastaan täysin terveenä! – Saavu tapahtumaan siis 

vain terveenä. Tapahtumaan, jossa on muita ihmisiä, ei saa tulla, jos on mitään 

sairastumiseen viittaavia oireita. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka 

oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja 

päänsärky. 

• Pidä 1-2 metrin turvaväli muihin henkilöihin! - Tapahtumassa on muistettava 

turvavälit. Suositeltu turvaväli henkilöiden välillä on 1–2 metriä tilanteesta 

riippumatta.  

• Pidä kädet puhtaina ja puhdista niitä käsihuuhteella säännöllisesti! - Pese kädet 

huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla tai käsidesillä, kun saavut tapahtumaan. 

Desinfioi käsiäsi aina ennen ruokailua, WC-käynnin jälkeen sekä aina aivastamisen 

tai yskimisen tai niistämisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Jos 

käsienpesu ei ole mahdollista, käytä käsihuuhdetta.  

• Muista yskiä oikein! - Kun yskit tai aivastat, laita suun eteen nenäliina ja laita se heti 

käytön jälkeen roskakoriin. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojaa suu 

kyynärtaipeella. Muista aina pestä tai desinfioida sen jälkeen kädet. 

Tapahtuman jokaisena päivänä jaamme järjestäjien toimesta kaikille tapahtumaan 

osallistujille kasvomaskit, joiden käyttö on suositeltavaa koko tapahtuman ajan. Jaamme 

myös kaikille henkilökohtaiset käsidesit. Verkostopäivien seminaaritiloissa EduCityssä, 

lounas- ja iltatilaisuuspaikoissa on mahdollisuus käsien desinfiointiin sekä käsienpesuun 

WC-tiloissa. 1-2 metrin turvavälit on pidettävä kaikissa tapahtuman eri tilanteissa.  

Tapahtuman nimi Matkailukoulutuksen verkostopäivät 

Järjestäjät Turun AMK, Turun ammatti-instituutti, Turun AKK, Raision 
seudun koulutuskuntayhtymä 

Tapahtumapaikka Turku 

Ajankohta 18.-20.11.2020 

Tapahtuman kuvaus Yhteisen matkailukoulutuksen tulevaisuuden rakentamista 
matkailualan kouluttajien, kehittäjien ja tutkijoiden kanssa. 

Arvioitu 
osallistujamäärä 

30-60 henkilöä 



Pöydät ravitsemisliikkeissä sekä EduCityssä on aseteltu siten, että takaamme kaikille 

istumapaikan turvavälit huomioiden. Muistutamme turvallisuusohjeista osallistujia 

säännöllisin väliajoin. 

Ohjeissa huomioidaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja 

kulttuuriministeriön antamat koronavirustartuntojen ehkäisemisohjeistukset ja 

aluehallintoviraston määräykset. Ohjeiden tavoitteena on turvata sekä henkilökunnan että 

asiakkaidemme turvallisuus koronaepidemian aikana. Matkailukoulutuksen verkostopäivien 

järjestäjät noudattavat kyseisiä ohjeistuksia ja määräyksiä tapahtumassa sekä sen 

suunnittelussa. Seuraamme myös valtakunnallista tiedotusta ja päivitämme ohjeita sen 

mukaisesti. 

Peruutusehdot: Mahdolliset peruutukset tulee tehdä 4.11.2020 mennessä. Tämän 

jälkeisistä peruutuksista veloitamme toimistokuluina 100€. Laskun verkostotapahtumasta 

lähetämme vasta tapahtuman jälkeen.  

 

Järjestäjät varaavat oikeuden peruuttaa koko tapahtuman, jos Covid19 -viruksen takia 

voimassa on liikkumis-, kokoontumis- tai muita rajoituksia tai viranomaissuosituksia, jotka 

on asettanut Valtioneuvosto, AVI tai muu viranomainen tai jos Covid19- viruksen 

aiheuttaman yleisen tilanteen takia osallistujamäärä on jäämässä kohtuuttoman pieneksi. 

Tämä ei aiheuta kuluja ilmoittautuneille. Osallistujan vastuulla on peruuttaa oma 

majoituksensa, jos hän on käyttänyt kiintiövarausta annetuista majoitusliikkeistä 

30.10.2020 mennessä. 

 

 


