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Itä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia 

koskeva rajoitus 15.1.-14.2.2022, kansalaistoiminnan palvelut 
 

 

Sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 

 

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Itä-Suomen aluehallinto-

viraston toimialueen kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset 

kokoukset*, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.  

 

Määräys tulee voimaan 17.1.2022 ja on voimassa 14.2.2022 asti. 

 

Ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 

 

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Itä-Suomen aluehallinto-

viraston toimialueen kuntien alueilla kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset 

kokoukset*. 

 

Alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuk-

sia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 henkilöä edellyttäen, että osallistujien sekä 

seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoite-

taan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa alueellisesti tai toiminnallisesti rajatussa 

tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toi-

siinsa. 

 

Määräys on voimassa 15.1.2022 – 14.2.2022. 

 

Toiminnan terveysturvallinen järjestäminen  

 

Toiminnan järjestäjä (tilan varaaja, esim. yhdistys/järjestö) vastaa toiminnan järjestämisestä 

siten, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartun-

nan riskiä.  

- Maskin käyttöä suositellaan kaikille toimintaan osallistuville  

- Toiminnan järjestäjä rajoittaa tarpeen mukaan asiakasmäärää ja porrastaa kävijöiden 

osallistumista  

- Toiminnan järjestäjä vastaa tilassa oleskelun turvallisuudesta siten, että kontaktit voi-

daan tosiasiallisesti välttää tilaan saapuessa ja lähtiessä sekä tilassa oleskelun ajan.  

- Tilaan saavutaan vain terveenä ja täysin oireettomana.  

- Erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa 

asiakas- ja yleisötiloissa ulkona pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygie-

niavaatimuksia.  

 

Pykälä on väliaikaisesti voimassa koko Suomessa 30.6.2022 saakka. 

 

 

 

ks. 14.1.2022 AVI: Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa, tiedote 

 

 

 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929674


 Tiedote 

 

 2 (2) 

 

Kuopion kaupunki  

Hyvinvoinnin edistäminen 17.1.2022  

Kansalaistoiminnan palvelut   

   

 

 
 

 
     

     

     

 

 

Yleisötilaisuudet kansalaistoiminnan palveluissa 

 

- Kino Kuvakukon ja Kino Mantun elokuvatoiminta jatkuu 20 henkilön asiakasrajoituksella. 

- Muut yli 20 henkilön yleisötilaisuudet on peruttu (Kulttuurikahvila, Pakkaspäivien pak-

kasjuhlat, Perheiden liikuntalauantait) 

 

Ryhmätoiminta (jatkuva, normaali ryhmätoiminta) 

 

- Asukastoiminta jatkuu, järjestäjä vastaa tilojen ja toiminnan terveysturvallisuudesta. 

Asukastoiminta kirjastojen tiloissa noudatetaan kirjastojen sääntöjä.  

- Alavan palvelutalon ja Nilsiän Manttaalitalon tilavarauksiin perustuva toiminta jatkuu. Ti-

lan varaaja vastaa toiminnan terveysturvallisesta järjestämisestä.  

- Liikuntaryhmien toiminta jatkuu. Ryhmän ohjaaja vastaa toiminnan terveysturvallisuu-

desta.  

 

 

 

 

 

 

 

* Mitä ovat yleisötilaisuus ja yleinen kokous? 

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita 

niihin rinnastettavia tilaisuuksia. Tällaisia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, 

jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perus-

teella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. 

Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi jär-

jestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he 

voivat seurata.  

Yleisötilaisuuden käsitteen piiriin ei kuulu jatkuvaluonteinen, normaali toiminta (täl-

laista ovat esim. seurojen ja yhdistysten säännölliset ryhmät tai kaupungin ohjatut 

ryhmät tai oppilaitosten tai työpaikkojen normaali toiminta). 

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten määritelmät tulevat kokoontumislaista. 

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

