
Kesäseurat Ähtävällä järjestetään tänä vuonna rajoituksin ja 
erikoisjärjestelyin koronapandemian vuoksi.

Meillä on ilo kutsua asukkaat 50km:n säteellä Ala-Ähtävältä osallistumaan 
paikan päällä seuroihin. Paitsi maantieteellinen rajoitus 50km, rajoitetaan 
seuravieraiden lukumäärä 1500 henkilöön koko seura-alueella.

Seurat striimataan ja lähetetään sekä Radio LFF:llä että LFF:n Youtube-
kanavalla (Kirjoita ”LFF” hakukenttään). 

Sydämellisesti tervetuloa mukaan kuuntelemaan seuroja Youtuben ja radion 
kautta!



Informaatio seuravieraille jotka osallistuvat seuroihin paikan päällä 
(50km:n säteellä Ala-Ähtävältä):

• Pysy kotona kuuntelemassa yhdessä meidän kanssamme radion tai 
Youtuben kautta jos sinulla on flunssaoireita (myös lieviä), odotat 
koronatestin vastausta tai perheenjäsenelläsi/läheiselläsi on korona tai hän 
on karanteenissa.

• Pidä etäisyyttä muihin seuravieraisiin (1-2m)koko seura-alueella.

• Suusuojaa käytetään aina seurateltassa.

• Ulkotilassa suositellaan suusuojaa.

• Desinfioi kätesi ennenkuin menet sisälle seuratelttaan, tarjoilupaikalla sekä 
säännöllisesti muissa desinfioimispisteissä alueella.

• Pese kätesi säännöllisesti saippualla ja vedellä. Desinfioi jälkikäteen.



Seurateltassa:
• Laitamme suusuojan kasvoille ennen 

kuin menemme sisälle telttaan.
• Desinfioimme kätemme teltan 

sisääntulossa -muista pitää etäisyyttä.
• Istumme 1-2 m etäisyydellä toisistamme 

(saman perheen jäsenet voivat istua 
yhdessä)

• Muistamme pitää etäisyyttä myös 
teltasta poistuttaessa.

• Otamme omat virsi- ja laulukirjat 
mukaan kotoa.



Seura-alueella:

•Pidämme etäisyyttä toisiin 
henkilöihin 1-2 m koko seura-
alueella.
•Pesemme kädet, desinfioimme



Tarjoilu: 

• Tarjoilu: Kahvi, vesi, trip, pullat, nakit ja 
salaattiannokset

• Tarjoilijat jakavat annokset.

• Pidämme turvaväliä 1-2 m jonossa

• Maksu pankkikortilla, Mobile Paylla tai 
pankkitilille. Käteistä rahaa ei käytetä.

• (lämmintä ruokaa, jäätelöä tai makeisia ei 
tarjoilla)



Muuta:

➢Uhrilahja MobilePay:lla tai tilille (ei käteistä)

➢Nuortenilta jaetaan kahteen ikäryhmään: 13-17 -vuotiaat perjantaina ja 18 ja sitä 
vanhemmat lauantaina.

➢Lastenhoitohuone ei ole käytössä. Tarjoilijat palvelevat lastenruokien lämmittämisessä 
mikroaaltouunissa (samassa jonossa kuin muu tarjoilu)

➢Tupakointi ei ole sallittua seura-alueella.

➢Sähkönjakelua ei ole saatavilla asuntovaunuihin.

➢Rukoushuoneen saniteettitilat käytössä, muuten suljettu.

➢Seuratoimitsijat ovat seura-alueella tarvittaessa muistuttamaan turvaväleistä.

Järjestelyt pohjautuvat tartutatautilain 58§ n mukaiseen suunnitelmaan.  Terveysturvallisuussuunnitelma on viranomaisten hyväksymä. Suunnitelma 
koskee aluettamme tartuntojen ollessa perustasolla.


