
 

   

 

Suomen 

Nuorkauppakamarien 

koronaohje syksyn 2020 

kokouksia koskien 

(Päivitetty viimeksi 15.8.2020) 

Koronaohjeita osallistujalle 

Haluamme että kaikkien on turvallista osallistua tapahtumiimme! Tämän ohjeen 
tarkoitus on antaa toimintaohjeita Suomen Nuorkauppakamareiden tapahtumissa ja 
tiloissa toimimiseen koronavirukseen altistuneiden määrän rajoittamiseksi. 
Päivitämme ohjetta tarvittaessa. 

 

1. Tapahtumiin voi osallistua vain terveenä 

 

SNKK:n tapahtumiin osallistuminen sairastuneena tai lievästikin oireilevana ei ole 
sallittua. Tulethan paikalle täysin terveenä! Tapahtumatiloihin ei myöskään saa tulla 
vierailemaan, mikäli olet sairastunut koronavirukseen tai oireet vastaavat 
koronaviruksen taudinkuvaa. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka 
oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, 
vatsaoireet ja päänsärky. Lisätietoja koronaviruksen oireista ja hoidosta löydät 
THL:n sivuilta. Otathan yhteyttä paikalliseen terveydenhuoltoon ja SNKK:n 
hallitukseen, mikäli epäilet, että olet ollut koronavirukseen sairastuneena SNKK:n 
tapahtumassa.  

 

2. Pidä huolta käsihygieniasta, yski oikein ja varustaudu 

tarvittaessa kasvomaskein  

SNKK:n tapahtumissa painotetaan huolenpitoa henkilökohtaisesta hygieniasta. 
Käsien huolellista pesemistä ja käsidesin käyttöä tulee korostaa, jotta mahdollisten 
tartuntojen määrä voidaan minimoida. Käsien peseminen ennen ruokailua, 
saavuttaessa sisätiloihin ja yskimisen jälkeen on tärkeää. Älä koskettele silmiä, 
nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Jos yskittää, yskithän nenäliinaan tai 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus


 

   

 

hihaasi. Älä yski kämmeneesi koskaan. Laita nenäliina jäteastiaan. Ota mukaan 
riittävä määrä kasvomaskeja, seuraa viranomaisten ohjeita! 

 

3. Pidä huolta turvaväleistä 

THL:n ja OKM:n ohjetta turvaväleistä tulee noudattaa tapahtumissa. Pyrimme 
mahdollistamaan etäisyyksien pitämisen parhaamme mukaan. Jokainen ihminen 
vastaa omalta osaltaan ohjeiden noudattamisesta ja päättää harkintansa perusteella 
tapahtumiin osallistumisesta.  

 

4. Vältä halailua ja kättelyä 

Jälleennäkemisen riemu on suuri pitkän tauon jälkeen. Pyydämme kuitenkin 
välttämään halailua ja kättelyä koko kokousviikonlopun ajan myös palkitsemisten ja 
huomionosoitusten yhteydessä. Vaihtoehtoisia tervehtimismuotoja ovat esimerkiksi 
tervehdyskumarrus tai tuttavallinen kyynärpäätervehdys. 

 

5. Älä tule paikalle, jos olet matkustanut ulkomailla viimeisen 

14 vrk aikana 

Mikäli olet ollut matkoilla ulkomailla niissä maissa, joihin viranomaiset eivät suosittele 
matkustamista, ethän osallistu SNKK:n tapahtumiin kahden viikon ajan matkoilta 
palaamisen jälkeen.  

 

6. Jos tunnet olosi sairaaksi 

Jos kokousviikonlopun aikana tunnet olosi yhtään sairaaksi, niin eristäydy muista 
ihmisistä esimerkiksi hotellihuoneeseen ja ota yhteyttä koronaneuvontapuhelimeen  

 

Nämä ohjeistukset on laatinut Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus THL:n 
antamien ohjeistusten perusteella. Myös viranomaisten ja muiden 
terveydenhoitoalan ammattilaisten antamia ohjeistuksia ja säännöksiä tulee 
noudattaa vallitsevan tilanteen mukaisesti. Emme kuitenkaan voi valvoa jokaisen 
jäsenemme toimintaa tapahtumissamme, joten toivomme jokaisen 
henkilökohtaisesti noudattavan ohjeistuksia ja sisäistävän ne. 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Koronaohjeita kokousjärjestäjälle 

1. Desinfiointi 

 

Sijoittakaa käsiendesinfiointipisteitä helposti saataville muun muassa 
sisäänkäynteihin, neuvotteluhuoneisiin ja muihin tiloihin. WC-tiloissa tulee olla 
saatavilla käsiendesinfiointiainetta.  Keskustelkaa läpi koko kokousviikonlopun 
kokoushotellin kanssa hygienian riittävyydestä kuten siivoustiheydestä ja tilojen 
kosketuspintojen puhdistamistiheydestä. Kokousjärjestäjiä pyydetään 
noudattamaan THL:n antamia ohjeistuksia myös siivouksen suhteen. 
 
 

2. Tilat ja etäisyydet 

 
Kokoustiloihin tulee asettaa tuolit huomioiden turvavälit eikä tiloihin saa ottaa 
enempää osallistujia kuin on paikkoja. Huomatkaa, että kävijöiden sisäänpääsyä 
tiloihin voidaan porrastaa. Suojatkaa kokousjärjestäjäorganisaatiossa toimivat 
ihmiset tehtävien vaatimalla tavalla. Yleiset tilat merkitään selkein turvavälitarroin, 
käsienpesuohjeistuksin, yskimis- ja aivastamisetiketistä ja kättelyn välttämisestä 
muistuttaen. WC-tilojen jonotus tulee organisoida siten, että noudatetaan turvavälejä 
ja ohjeistus niiden noudattamiseen on näkyvillä. Hissinkäytön vaihtoehtona 
käytetään portaita ja hissiin mennään pienempi määrä henkilöitä kerrallaan.  
 
Trade Show-alue tulee suunnitella niin, että näytteilleasettajat, vaaliehdokkaat ja 
vierailijat voivat säilyttää riittävän etäisyyden. Tradeshow-alueelle tulevat 
näytteilleasettajat ilmoittavat kokousjärjestäjälle osastolla työskentelevien 
henkilöiden yhteystiedot. Näytteilleasettajien tulee tarjota käsien 
desinfiointimahdollisuus osastohenkilökunnalleen ja kävijöille. Tradeshow-esineet, 
joihin kosketaan, on puhdistettava useasti päivän aikana. Tarjolla ei voi olla makeisia 
tai pieniä messulahjoja, jotka kävijät ottaisivat itsepalveluperiaatteella. 
Osastotarjoilujen suhteen on noudatettava tarkoin hygieniasäännöksiä. 
 

3. Toiminta koronavirustilanteessa 

 
Mahdollisten tartuntatapausten varalta on kokousorganisaatiosta oltava 
yhteyshenkilö, jolle itsensä sairaaksi tunteva ihminen voi ilmoittaa mahdollisesta 
koronatartunnasta. Koronaoireisen tulee olla välittömästi yhteydessä 
tapahtumakaupungin koronaneuvontanumeroon. Kokousjärjestäjän yhteyshenkilö 
ilmoittaa tilanteesta alueorganisaatiolle tai Keskusliiton hallitukselle. 
 



 

   

 

 

Koronavirukseen varautuminen Suomen 

Nuorkauppakamareissa  

  

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus seuraa aktiivisesti koronavirustilanteen 
etenemistä ja tiedottaa jäsenistöä tarpeen mukaan. Noudatamme Terveys- ja 
hyvinvointilaitoksen (THL) ohjeita ja reagoimme heti, mikäli tilanteen kehitys sitä 
vaatii ja kansalliset ohjeet muuttuvat. Suomen Nuorkauppakamareiden hallituksen 
ensisijainen tahtotila on järjestää syksyn kokoukset suunnitellusti ja valmistelut 
etenevät toistaiseksi. Pidämme Suomen hallituksen antamia ohjeistuksia 
ohjenuorana ja seuraamme viranomaisten sekä THL:n tiedotteita aktiivisesti.  
 
 
Syksyn aikana etenemme seuraavien vaihtoehtojen mukaan, mikäli tilanne 
kärjistyy:  
 

 A. Aluevaalikokoukset ja kansallinen vaalikokous järjestetään suunnitellusti 
viranomaisohjeita noudattaen 

B. Mikäli uusia kokoontumisrajoitteita asetetaan esim. 500 henkeen, kokousten 
osallistujamäärä suhteutetaan näihin. Mikäli kokoukseen on tässä tilanteessa 
rekisteröitynyt enemmän kuin rajoitukset sallivat, rajataan osallistujia seuraavassa 
prioriteettijärjestyksessä 

 1. Keskusliitto, kokouksen virkailijat sekä viralliset edustajat 

 2. Ehdokkaat 

 3. Paikalliskamareiden varapuheenjohtajat sekä alueorganisaatiot 

 4. Muut jäsenet ja koejäsenet 

 5. JCI Finland Foundation lahjoittajat 

C. Kokoukset toteutetaan edustajakokouksena hybridimallilla, jossa viralliset 
edustajat kokoontuvat kokouspaikalle ja jäsenistölle järjestetään ohjelmaa 
mahdollisuuksien mukaan virtuaalisesti 

D. Kokoukset toteutetaan kokonaan virtuaalisesti 

 
  

 

  



 

   

 

Kokousten talous ja budjetointi 

 

Koronatilanne aiheuttaa sen, että osallistujien määrä saattaa olla syksyn kokouksiin 
aikaisempia vuosia pienempi. Tämän vuoksi kokousjärjestäminen edellyttää tarkkaa 
budjetointia ja sen seurantaa mahdollisimman tiiviisti kokousorganisaation taholta. 
Kokousmarkkinointia kannattaa jatkaa mahdollisimman lähelle kokouksen 
järjestämisajankohtaa, koska todennäköistä on se, että monen jäsenen 
osallistuminen riippuu koronatilanteen kehittymisestä. Rekisteröityminen hoidetaan 
todennäköisesti viime tingassa ennen kokousta. Teematarjoukset voivat olla 
hyödyllinen markkinointikeino rekisteröintien maksimoimiseksi. 
 
SNKK:n tahtotilana ei ole jättää paikallisia nuorkauppakamareita kokousjärjestäjinä 
taloudelliseen ahdinkoon näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Teemme tiivistä 
yhteistyötä kokousjärjestäjien kanssa ennakoidaksemme mahdollisesti muuttuvia 
kokousjärjestämisen olosuhteita koronatilanteessa. 
  

Mikäli sinulla herää kysymyksiä ohjeistukseen liittyen, niin olethan yhteydessä 
Suomen Nuorkauppakamarit ry:n puheenjohtajaan Michaela Palmbergiin, 040 840 
1770 tai michaela.palmberg@jci.fi 
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