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Turkin sisäasiainministeriö
Kesäkuun kohti normaalia toimenpiteet
astuvat voimaan 01.06.2021
Vastuuvapaa käännös

Koronavirusepidemian (Covid-19) riskin hallitsemiseksi kansanterveyden ja yleisen
järjestyksen kannalta sekä taudin leviämisen torjumiseksi epidemian torjumisprosessin
perusperiaatteet sekä taudin leviämisen perusperiaatteet jatkuvat; käsien pesu, maskit ja
riittävä etäisyys sekä säännöt ja toimenpiteet, joita on noudatettava kaikilla elämän
alueilla; Se määritetään presidentin kabinetissa tehtyjen päätösten mukaisesti epidemian
yleisen kulun arvioinnin sekä terveysministeriön ja koronavirustieteen tiedekomitean
suositusten perusteella.

Tässä yhteydessä sosiaalisen eristyneisyyden lisääntyminen osittaisen sulkemisen,
täydellisen sulkemisen ja asteittaisen normalisoitumisen avulla 14. huhtikuuta 2021 lähtien;
Sekä rakastetun kansakuntamme maltillisen että uhrautuvan lähestymistavan seurauksena
toimenpiteiden noudattamisesta on yleisön tiedossa, että päivittäisten tapausten, potilaiden
ja vakavasti sairaiden potilaiden määrä on vähentynyt merkittävästi.

Toisaalta on edelleen tärkeää noudattaa epidemian vastaisia   toimenpiteitä tämän
saavutetun menestyksen ylläpitämiseksi yhdessä, pitää epidemian leviäminen kurissa ja
varmistaa pysyvä normalisoituminen nopeutetuilla rokotustoimilla.

Tässä mielessä epidemian aikana tapahtuneesta kehityksestä sekä terveysministeriön ja
Coronavirus Science Boardin suosituksista keskusteltiin presidentin kabinetissa, joka
pidettiin 31. toukokuuta 2021 ja joka kutsuttiin koolle presidenttimme puheenjohtajana.
Koko kesäkuun ajan toteutettavan asteittaisen normalisointiprosessin toisen vaiheen
puitteissa on arvioitu, että seuraavat toimenpiteet olisi pantava täytäntöön tiistaina 1.
kesäkuuta 2021 klo 5.00 alkaen.

1. LIIKKUMINEN ULKONA, KADUILLA

Asteittaisen normalisointijakson toisessa vaiheessa; Maanantaina, tiistaina,
keskiviikkona, torstaina, perjantaina ja lauantaina klo 22.00–5.00;  Sunnuntaisin
ulkonaliikkumiskielto alkaa lauantaina klo 22.00 alkaen ja kattaa koko sunnuntain ja
päättyy klo 05.00 maanantaina.

1.1- Liitteessä mainitut paikat ja henkilöt vapautetaan rajoituksesta, jotta voidaan varmistaa
tuotanto-, valmistus-, toimitus- ja logistiikkaketjujen jatkuvuus ja terveydenhuolto-, maa- ja
metsätalouden toiminnan jatkuvuus aikana ja päivinä, jolloin ulkonaliikkumiskielto rajoitusta
sovelletaan.

Ulkonaantumiskiellon poikkeuksia rajoittaa vapautuksen syy ja vastaavasti aika ja reitti,
kuten 14.12.2020 päivätyssä kiertokirjeessämme nro 20799 selvästi todetaan, muuten niitä
pidetään poikkeusten väärinkäyttönä ja niihin sovelletaan hallinnollisia / oikeudelliset
seuraamukset.



Henkilöt, jotka työskentelevät sellaisissa työpaikoissa / tehtaissa / työpajoissa, jotka on
vapautettu ulkonaliikkumiskiellosta, ovat velvollisia lähettämään sisäasiainministeriön
sähköisen hakemusjärjestelmän kautta hankitun "työlupaveroa koskevan asiakirjan"
sähköisen hallinnon alustalla kiertokirjeemme nro. 7705 päivätty 29.04.2021.  Kuitenkin
sellaisissa tapauksissa kuin NACE-koodien vastaavuusvirhe, esimerkiksi kyvyttömyys
hankkia työtodistus siitä syystä, että ala-työnantaja ei kuulu vapautuksen piiriin huolimatta
siitä, että työskentelee työpaikalla vapautuksen piirissä, tai pääsyvirhe, " Työlupa "joka
allekirjoitetaan manuaalisesti työnantajan ja työntekijän lausunnolla / sitoumuksella.
Velvollisuuslomake" voidaan myös toimittaa tarkastusten aikana.

1.2- Ruokakaupat, markkinat, vihanneskaupat, lihakaupat, pähkinät ja makeiset voivat
toimia sunnuntaisin klo 10.00–17.00, jolloin sovelletaan kokopäiväistä
ulkonaliikkumiskieltoa edellyttäen, että kansalaisemme rajoittuvat pakollisten
tarpeidensa täyttämiseen eivätkä aja autolla ( lukuun ottamatta vammaisia
  kansalaisia), lähin ruokakauppa asuinpaikkansa lähellä. He voivat käydä toreilla,
vihanneskaupoissa, lihakaupoissa, pähkinä- ja makeiskaupoissa.

1.3- Leipomo, jossa leiväntuotantoa valmistetaan, ja / tai leipomotuotteiden luvan saaneet
yritykset ja vain näiden yritysten leipomyyjät (vain leivän ja leipomotuotteiden myyntiin) ovat
avoinna aikana ja päivinä, jolloin ulkonaliikkumiskielto on voimassa. .  Kansalaiset pääsevät
käymään leipomossa, joka on kävelyetäisyydellä heidän asunnoistaan, edellyttäen, että he
rajoittuvat tyydyttämään leivän ja leipomotuotteiden tarpeet eivätkä aja ajoneuvoa (lukuun
ottamatta vammaisia   kansalaisia).

Leipomo- ja leipomotoimiluvan saaneille yrityksille kuuluvat leivänjakeluautot voivat palvella
leipää vain markkinoilla ja ruokakaupoissa, eikä kaduilla tapahdu myyntiä.

1.4 - Ulkomaalaisten ulkonaliikkumiskielto vapautetaan vain ulkomaalaisista, jotka
ovat maassamme väliaikaisesti / lyhytaikaisesti matkailutoiminnan piirissä.
Ulkomaalaisia, jotka ovat maassamme matkailutoiminnan ulkopuolella, mukaan lukien
oleskelulupa, väliaikaisen suojelun alaisia   henkilöitä tai kansainvälisen suojelun
hakijoita ja aseman haltijoita, koskevat ulkonaliikkumiskiellon rajoitukset.

1.6- 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille kansalaisille, alle 18-vuotiaille nuorille ja
lapsillemme, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta käyttäessään oikeuttaan
rokotuksiin, ulkonaliikkumiskieltoa ei sovelleta.

65-vuotiaat ja sitä vanhemmat kansalaiset, joita ei ole rokotettu huolimatta siitä, että
heillä on oikeus rokottaa, voivat mennä ulos klo 10.00–14.00 muina päivinä paitsi
sunnuntaisin.  Sunnuntaisin heihin sovelletaan koko päivän ulkonaliikkumiskieltoa.

1.7- Riippumatta siitä, sovelletaanko heitä ulkonaliikkumiskieltoon, 65-vuotiaat ja sitä
vanhemmat kansalaisemme, alle 18-vuotiaat nuoret ja lapsemme eivät voi käyttää
kaupunkiliikenteen kulkuneuvoja (metro, metrobussi, bussi, pikkubussi, pikkubussi,
jne.).



Opiskelijat, jotka kansallinen opetusministeriö pitää sopivana henkilökohtaisen koulutuksen
tarjoamiseksi, vapautetaan tästä säännöksestä.

2. KAUPUNGIN MATKARAJOITUS

Asteittaisen normalisointijakson toisessa vaiheessa; Kaukoliikenteen matkarajoituksia
sovelletaan vain sinä aikana ja päivinä, jolloin ulkonaliikkumiskielto on voimassa, eikä
kaupunkien välisille matkoille ole asetettu rajoituksia ilman ulkonaliikkumiskieltoa.

2.1- Poikkeukset kaupunkien välisiin matkarajoituksiin

- Tänä aikana ja päivinä, jolloin ulkonaliikkumiskieltoa sovelletaan, kansalaisiamme ei
vaadita hankkimaan erillistä matkustuslupaa julkisen liikenteen ajoneuvoilla, kuten
lentokoneilla, junilla, linja-autoilla, lippuilla, varauskoodilla jne. Tapahtuvalle kaukolennolle.
Riittää, kun esität heille.  Tällaisten henkilöiden liikkuminen kaukoliikenteen julkisten
kulkuneuvojen ja heidän asuntojensa välillä vapautetaan ulkonaliikkumiskiellosta, jos ne ovat
lähtö- ja saapumisajan mukaisia.

- Julkisten virkamiesten (tarkastajat, tarkastajat jne.) Matkat, jotka asianomainen ministeriö,
julkinen laitos tai organisaatio on määrännyt julkisen pakollisen tehtävän suorittamisen
yhteydessä, yksityisillä tai virallisilla ajoneuvoilla sallitaan, jos he esittävät henkilötodistus ja
toimeksianto.

- minkä tahansa kuolleen sukulaisen on tehtävä hakemuksia sisäasiainministeriön sähköisen
hakemuksen tai ALO 199 -järjestelmän kautta sähköisen hallinnon portilla voidakseen
osallistua hänen tai hänen puolisonsa, ensimmäisen asteen sukulaisensa tai sisaruksensa
hautajaisiin, tai hautajaiskuljetuksen mukana (yhdeksälle ihmiselle, jotka ovat hänen
läheisensä sukulaisia). Tarvittavat matkustuslupa-asiakirjat luodaan vainajan sukulaisille,
jotta he voivat matkustaa yksityisillä ajoneuvoillaan, järjestelmän hyväksymällä ne
automaattisesti tuhlaamatta aika.

Kansalaisten, jotka hakevat hautajaisten siirtoa ja hautausmenettelyä, ei vaadita
toimittamaan mitään asiakirjoja, ja tarvittavat tiedustelut tehdään automaattisesti ennen
matkustusluvan myöntämistä terveysministeriön tarjoaman integraation kautta.

2.2- On tärkeää, että kansalaisemme eivät matkustaa kaupunkien välillä yksityisillä
ajoneuvoillaan aikana ja päivinä, jolloin ulkonaliikkumiskielto on voimassa.

Seuraavien pakollisten ehtojen täyttyessä kansalaisten on kuitenkin dokumentoitava tilanne;
He voivat matkustaa yksityisillä ajoneuvoillaan edellyttäen, että he saavat luvan kuvernöörin
/ piirikuvernöörin piiriin perustetuilta matkustuslautakunnilta sähköisen hallinnon ja
sisäasiainministeriön ALO 199 -järjestelmän kautta. Henkilöt, joille on myönnetty
matkustuslupa, vapautetaan ulkonaliikkumiskiellosta matkakautensa aikana.

Vaadittavat olosuhteet vaaditaan;



Hänet on erotettu sairaalasta, jossa häntä hoidettiin, ja haluaa palata alkuperäiseen
asuinpaikkaansa, hänelle on lähetetty lääkärintodistus ja / tai hänellä on ollut aikaisempi
lääkärin nimitys / valvonta,
Mukana sairaalassa hoidettava itsensä tai puolisonsa ensimmäisen asteen sukulainen tai
sisarus (enintään 2 henkilöä),
Ne, jotka ovat tulleet kaupunkiin, jossa he ovat viimeisten viiden päivän aikana, mutta joilla ei
ole yöpymispaikkaa, mutta haluavat palata asuinpaikkaansa (ne, jotka toimittavat
matkalipunsa 5 päivän sisällä, ajoneuvon rekisterikilpi, josta he ovat tulleet, muut asiakirjat,
joista käyvät ilmi heidän matkansa, tiedot),
Ne, jotka suorittavat ÖSYM: n ilmoittamat kokeet ja keskustasolla suunnitellut kokeet,
Jotka haluavat palata asuinpaikkaansa suorittamalla asepalveluksen,
Yksityisen tai julkisen kutsukirjeen kanssa päivittäiseen sopimukseen,
Vapautettu rangaistuslaitoksista, ihmisillä katsotaan olevan pakollinen tila.

3. TYÖPAIKKOJEN TOIMINTA

3.1- Ruokailu- ja juomapaikat (kuten ravintola, ravintola, kahvila, konditoria);

Kaikkien terveysministeriön epidemianhallinta- ja työoppaassa määriteltyjen sääntöjen
mukaisesti jätetään kahden metrin etäisyys pöytien ja 60 cm: n etäisyydelle vierekkäin,
Ei hyväksytä enempää kuin kolme asiakasta samassa pöydässä samanaikaisesti
ulkoalueilla ja yli kahta asiakasta sisätiloissa,
edellyttäen, että

Maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin pöytiintarjoilu
7.00-21.00, sen jälkeen vain ruuan tilaus noutopalveluna klo 21–24,
Sunnuntaisin he voivat toimia vain noutopalveluna klo 7.00–24.00.
3.2- Ne, joiden toiminta on keskeytetty 14. huhtikuuta 2021 lähtien;

Elokuvateatterit,
Paikat, kuten kahvilat, kahvilat, kahvilat, yhdistyksen tavernat, teepuutarhat,
Internetkahvila / lounge, elektroniset pelipaikat, biljardisalit,  kuntosalit, ulkouima-altaat,
Huvipuistot ja huvipuistot,
Yritykset toiminnan alalla;

Terveysministeriön tautipesäkkeiden hallinnan ja työoppaan kullekin liiketoimintalinjalle /
toiminta-alueelle erikseen määritettyjen sääntöjen noudattaminen
Älä pelaa mitään peliä (mukaan lukien paperi-okey, backgammon) kahviloissa, kahviloissa,
kahviloissa, yhdistyksen tavernassa, teepuutarhassa, teehuoneessa. Älä ota vastaan
  enempää kuin kolme asiakasta samassa pöydässä avoimilla alueilla ja kaksi suljetuilla
alueilla samaan aikaan,
Elokuvateattereiden 50 prosentin kapasiteetin (yksi paikka varattu ja yksi tyhjä paikka
tyhjä) rajan noudattaminen
edellyttäen, että he voivat toimia 1. päivästä kesäkuuta 2021 klo 07.00–21.00 (paitsi
sunnuntaisin).



Toisaalta työpaikkojen, kuten sisäuima-altaiden, kylpyjen, saunojen ja
hierontahuoneiden, vesipiippu-lounge-kahviloiden, kasinoiden, tavernojen ja pubien
toiminta keskeytetään edelleen, kunnes uusi päätös tehdään.

3.3 - Edellä lueteltujen työpaikkojen ulkopuolella kaupat, kuten vaatteet, lyhyttavarat,
lasitavarat, rautatavarat, räätälit, parturit, toimistot ja toimistot vähittäiskaupan ja
palvelualalla.  työpaikat ja ostoskeskukset;

He voivat toimia klo 7.00–21.00 (sunnuntaita lukuun ottamatta), jos ne noudattavat kaikkia
terveysministeriön tautipesäkkeiden hallinta- ja työoppaassa liiketoimintalinjalle määriteltyjä
epidemian vastaisia   toimenpiteitä.
3.4 - Jotta vältetään eri yritysten, etenkin ketjumarkkinoiden, avaamis- tai yleisten
alennushakemusten intensiteetti tiettyjen päivien tai aikojen osalta, alennushakemuksia tulisi
tehdä vähintään yhden viikon pituisiksi jaksoiksi.

3.5 - Sunnuntaisin, jolloin sovelletaan koko päivän ulkonaliikkumiskieltoa.
Elektroniikkatuotteet, lelut, paperitavara, vaatteet ja tarvikkeet, alkoholi, kodintekstiilit,
autolisävarusteet, puutarhatarvikkeet, rautatavarat, lasiesineet ja niin edelleen.  tuotteiden
myyntiä ei sallita.

3.6 - Kauppapaikat voivat toimia klo 7.00-20.00 (paitsi sunnuntaisin), jos ne noudattavat
terveysministeriön epidemianhallinta- ja työoppaassa vahvistettuja sääntöjä.

3.7- Verkkokauppa- ja ruokailutilayritykset voivat toimia koti- / osoitepalveluna arkisin ja
viikonloppuisin klo 7.00–24.00.

4. KOULUTUS - Opetus

Tällä hetkellä aktiiviset päiväkodit ja päiväkodit jatkavat toimintaansa asteittaisen
normalisoitumisen toisessa vaiheessa, ja toteutus jatkuu kaikilla muilla koulu- ja
luokkatasoilla, kuten kansallisen opetusministeriön on julkistettu.

5. VIESTI JULKISISSA LAITOKSISSA JA ORGANISAATIOISSA

Puheenjohtajavaltion 14.04.2021 päivätyn ja 2021/8 päivätyn kiertokirjeen ja 27.4.2021
päivätyn ja 17665 päivätyn puheenjohtajavaltion hallintoneuvoston kirjeen mukaisesti
asteittainen normalisointi joustavan työmenetelmän, kuten etähallinnan / vuorottelun, välillä
10.00-16.00 julkisissa laitoksissa ja organisaatioissa jatkuu toimikauden toisessa vaiheessa.

6. KOKOUKSET / TAPAHTUMAT JA HÄÄT / HÄÄT JA VIERAILUT

6.1- Lukuun ottamatta urheiluseurojen yleiskokouksia, jotka ovat säännöllisesti pakollisia,
kaikenlaista toimintaa, johon osallistuu laajasti, mukaan lukien kansalaisjärjestöjen,
ammattiyhdistysten, julkisten laitosten ja niiden ylempien järjestöjen, ammattiliittojen ja
osuuskuntien yleiskokous , lykätään 15. kesäkuuta 2021.



Urheiluseurojen yleiskokoukset, jotka on pidettävä säännöllisesti;  fyysistä etäisyyttä ja
puhdistusta / naamiota / etäisyyttä koskevia sääntöjä noudatetaan ja vähintään 4 m² /
henkilö avoimilla alueilla ja vähintään 6 m² / henkilö suljetuilla alueilla.

Tiistaina 15. kesäkuuta 2021 kansalaisjärjestöt, ammattiliitot, ammatilliset järjestöt,
ammattiliitot ja osuuskunnat, joihin osallistuu laajasti, myös yleiskokous;  Fyysistä etäisyyttä
ja naamiota / etäisyyttä / puhdistussääntöjä noudatetaan, ja vähintään 4 m² / henkilö
avoimilla alueilla ja vähintään 6 m² / henkilö suljetuilla alueilla sallitaan.

6.2 - Häät hääseremonioiden ja hääseremonioiden muodossa;

- avoimilla alueilla
Noudattamalla kaikkia hääseremonioita ja häitä koskevia sääntöjä terveysministeriön
epidemianhallinta- ja työoppaassa,
Pitämällä tarvittavaa etäisyyttä pöytien ja tuolien välillä sekä noudattamalla
puhdistussääntöjä, naamioita ja etäisyyttä,
Ei tarjoa ruokaa ja juomaa,
Suljetuilla alueilla yllä olevien sääntöjen lisäksi;
Jätä vähintään 6 m² / henkilö,
Se voidaan tehdä tiistaina 1. kesäkuuta 2021 edellyttäen, että siihen mahtuu enintään 100
vierasta.
Ruokailurajoitukset ja enimmäismäärä vieraita sisätiloissa päättyvät tiistaina 15. kesäkuuta
2021.  Ruokaa ja juomia voidaan tarjoilla hääseremonioissa ja häissä tämän päivämäärän
jälkeen, eikä osallistujien enimmäismäärää sovelleta, jos vähintään 6 m² henkilöä kohden
jätetään suljetuille alueille.
Tapahtumat, kuten sitoutuminen ja henna, ovat sallittuja 1. heinäkuuta 2021 jälkeen.
6.3- Vierailut sosiaalisen suojelun / hoivakeskuksissa, kuten hoitokodeissa, vanhusten
hoitokodeissa, kuntoutuskeskuksissa ja lastenkodeissa, oleskeleville sallitaan enintään yksi
vierailu viikossa kutakin näissä paikoissa oleskelevaa henkilöä kohti.

7. JULKISET KULJETUSTOIMET

7.1- Kaupunkien välillä liikennöivät julkiset kulkuneuvot (lukuun ottamatta lentokoneita);  he
voivat ottaa vastaan   matkustajia 50 prosentilla ajoneuvoluvassa määritetystä matkustajien
kantokyvystä, ja matkustajien istumapaikat ajoneuvossa estävät matkustajia ottamasta
yhteyttä toisiinsa (1 täysi ja 1) tyhjä).

Bussi, juna jne.  Rajatylittävän joukkoliikenteen kapasiteettirajoitusta määritettäessä ihmisiä,
jotka asuvat samassa osoitteessa ja kuuluvat samaan ydinperheeseen (puoliso,
vanhemmat, sisarukset), ei oteta huomioon laskelmissa, ja he voivat matkustaa rinnakkain.

Lisäksi 2 + 1-paikkaisissa linjaliikenteen linja-autoissa matkustajat voidaan hyväksyä
molempien ikkunoiden paikoille (keskellä olevat istuimet jätetään tyhjiksi) ja matkustajien
kantavuus määritetään vastaavasti.

7.2 - Kaupunkien julkiset liikennevälineet (pikkubussit, pikkubussit jne.) Toisaalta voivat
liikennöidä 50 prosentin kapasiteettirajoituksella ja säännöllä, jonka mukaan seisovia



matkustajia ei oteta vastaan   kiertokirjeessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Nro 6638
päivätty 14.04.2021.

8. MAJOITUSTILOITA KOSKEVAT TOIMENPITEET

8.1 - virkistysmahdollisuudet (lukuun ottamatta asuinalueella sijaitsevia) ja ruoka- ja
juomapaikat (rajoitettu vain majoitusta saaville vieraille) majoitusliikkeissä (hotelli, motelli,
huoneistohotelli, eläke jne.) Kaupunkien välisellä maantiellä;  He voivat palvella samassa
pöydässä samanaikaisesti edellyttäen, että ulkotiloihinsa hyväksytään enintään kolme
asiakasta ja sisätiloissa yli kaksi asiakasta.

8.2 - Majoituspaikkojen suljetuilla alueilla olevat viihdekeskukset pidetään suljettuina, eikä
asiakkaita hyväksytä näillä alueilla.

8.3- Yhteistä viihdetoimintaa ei sallita majoitustilojen avoimilla alueilla, ja fyysisiin
etäisyyden sääntöihin kiinnitetään mahdollisimman paljon huomiota keskittymisen
estämiseksi näissä paikoissa.

8.4- Varauksen tekeminen majoitusliikkeisiin (edellyttäen, että hinta maksetaan
kokonaisuudessaan) aikana ja päivinä, jolloin ulkonaliikkumiskieltoa sovelletaan,
vapautetaan kansalaisillemme ulkonaliikkumiskielto ja / tai kaupunkien väliset
matkarajoitukset, ja se riittävä tätä tarkoitusta varten matkustaville kansalaisillemme
toimittamaan varaus- ja maksuasiakirjat tarkastusten aikana.

8.5- 30.09.2020 päivätyn, 16007, 28.11.2020 ja 19986 päivätyn kiertokirjeemme mukaisesti
majoitustilojen tarkastuksia jatketaan tehokkaasti ja kaikenlainen väärinkäyttö, erityisesti
väärennetyt varaukset, estetään.

9. YLEISET PERIAATTEET

9.1 - kuvernöörit ja piirikuvernöörit;  Tiedotustoiminnassa keskitytään muistuttamaan
työpaikan virkamiehiä ja työntekijöitä toimenpiteistä, menettelyistä ja periaatteista
koronavirusepidemian torjumiseksi, jotka määritetään erikseen kullekin liiketoiminta-alueelle
/ toiminta-alueelle terveysministeriön tautipesäkkeiden hallinnan ja työoppaassa.

9.2- Tehostetut tarkastukset, joissa lainvalvontaviranomaiset osallistuvat mahdollisimman
tehokkaasti (vahvistettu muiden laitosten ja järjestöjen henkilöstön / virkamiesten kanssa)
kuvernöörien ja piirikuvernöörien koordinoimana määriteltyjen varotoimien, menettelyjen ja
periaatteiden puitteissa sekä ministeriömme kiertokirjeissä että terveysministeriön
tautipesäkkeiden hallinta- ja työoppaassa.

9.3 - Yritysten omistajia / työntekijöitä ja kansalaisia   kutsutaan noudattamaan ohjaavaa
lähestymistapaa noudattamaan sääntöjä / toimimaan vastuullisesti kaikentyyppisissä
suoritettavissa tarkastustoiminnoissa; oikeudellista käsittelyjärjestelmää ei vältetä.


