
Myllytien toimintakeskus avautuu 1.9.2020 

Avaamisessa ja toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston ja aluehallintoviraston 
suosituksia ja ohjeita: 

Myllytien toimintakeskuksen ryhmätoiminta käynnistyy pääosin 1.9.2020 alkaen. 
Kaupungin liikuntaryhmät käynnistyvät viikolla 35. Mikäli yhdistyksen tilatarve on 
muuttunut tai ryhmätoimintoja ei järjestetä, olkaa yhteydessä Myllytien 
toimintakeskuksen henkilökuntaan.  
 

Tilaisuuden järjestäjänä yhdistys/järjestö on vastuussa noudattaa annettuja 
hygieniaohjeita ja turvavälejä. Kohteiden ja tilojen käytön rajoituksissa tulee 
noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetus- ja 
kulttuuriministeriön ohjetta tilaisuuksien järjestäjille 14.5.2020.  

Järjestäjän tulee huomioida, että Myllytien toimintakeskuksen ryhmätiloissa voi 
täten kokoontua vain puolet sallitusta henkilömäärästä.   
 
Henkilömäärät tiloissa: 
 
Ruokasali   40 hlöä 
Ryhmätila 1 6 hlöä 
Ryhmätila 2 4 hlöä 
Kulmakabinetti 8 hlöä 
Pieni kulmakabinetti  4 hlöä 
Olohuone   4 hlöä 
Luokka  16 hlöä 
Jumppasali  8 hlöä 
 
Tiloissa on istumapaikkoja vain kyseiselle henkilömäärälle. Tilojen yhteyteen on 
sijoitettu käsidesit. 
Apukeittiö on tilapäisesti suljettu. Kahvion palvelut ovat päiväaikaan käytössä. 
 
Päivitämme ohjeistusta tilanteen mukaisesti. 
 
Yhteystiedot kyselyihin: 
 
Jonna Karppinen p. 040 315 2125 
Nina Sandqvist p. 040 315 2115 
Anne Honkanen p. 040 315 3499 



Korona-ajan päivitetty ohjeistus 11.8.2020 Myllytien toimintakeskuksen toiminnasta syksyllä 2020 

Valtioneuvosto purkaa edelleen koronaan liittyviä rajoituksia seuraavasti elokuun alusta alkaen: 

• Elokuussa voi järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia myös sisätiloissa, jos 
tilaisuuden järjestäjä noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Keskeistä on 
varmistaa osallistujien väliset turvaetäisyydet ja tehostetut hygieniakäytännöt.  

• Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi elokuussa järjestää yli 500 
henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos niissä noudatetaan Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 14.5.2020 
antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä (minedu.fi). Rajoitus 
pohjautuu aluehallintovirastojen 1.7.2020 antamiin, tartuntatautilain mukaisiin 
määräyksiin. 

• Yli 500 henkilön tilaisuuksissa järjestäjällä on vastuu noudattaa THL:n ja OKM:n 
ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeen mukaan tilaisuuksissa on 
muun muassa huolehdittava hygieniasta ja varmistettava 1−2 metrin turvavälit 
henkilöiden tai seurueiden välillä. Turvavälit on pidettävä myös tilaisuuteen 
saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää 
syntymään. Järjestäjän voi olla syytä rajata osallistujia erillisille alueille, jotta ohjeita 
voidaan tosiasiassa noudattaa. 

• hallituksen suosituksen mukaisesti myös pienemmissä tilaisuuksissa noudatetaan 
hygieniaohjeita ja turvavälejä 

• Tärkeää on myös muistaa, että jos tapahtumaan tai yleisötilaisuuteen liittyy 
ravintolatoimintaa, siinä on lisäksi huomioitava tartuntatautilain ja sen nojalla 
annetun asetuksen mukaiset ravintoloiden toiminnan velvoitteet. Ravintoloissa 
esimerkiksi jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka, ja asiakaspaikat täytyy 
sijoittaa riittävän väljästi toisiinsa nähden. Lisätietoa: Ohje ravintoloille. 

• Aluehallintovirasto korostaa jokaisen toimijan ja kansalaisen vastuuta noudattaa 
viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten 
omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä. 

Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos 
epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot 
voivat tarvittaessa muuttaa elokuuta koskevia rajoituspäätöksiään. 

Valtioneuvosto on aiemmin 4.5.2020 linjannut, että  julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja 

asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, 

Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, 

nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. 

• Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. 
Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta 
noudatettaessa. 

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf/2b13eaca-ab49-9dda-3edf-65cb22fb65ac/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf?version=1.0&t=1589797363000
http://www.avi.fi/web/avi/ravintolat

