
Järvi-Pohjanmaan alueen ohjeita turvallisten valmistujais- ja ylioppilasjuhlien 

järjestämiseksi 

 

Kouluilla järjestettävissä juhlissa otetaan huomioon seuraavat seikat: 

- Kouluilla järjestettäviin valmistujaisjuhliin sovelletaan Aluehallintoviraston antamaa 

50 henkilön kokoontumisrajoitusta, mutta juhlatilat on jaoteltu lohkoihin niin, että 

turvallisesti tilassa voi olla useampiakin henkilöä.  

- Kouluille ei tuoda onnittelukukkia valmistuneille, onnittelut jätetään kotiin 

- Valmistuneista otetaan yhteiskuva koulun puolesta, jonka jokainen saa halutessaan 

käyttöönsä. Linkki kuviin jaetaan juhlien jälkeen Wilman kautta (toimii teillä 15.6. 

asti). 

- Juhlavieraat käyttävät suu-nenäsuojuksia, sisäänkäyntien ja salin sisäänkäynneillä on 

tarjolla käsidesiä. 

- Koulut keräävät juhlavieraista osallistujalistan.  

- Flunssan oireisena juhliin ei saa osallistua. 

- Turvavälit (2 m) on pidettävä juhliin tultaessa ja poistuessa. 

- Juhla striimataan, linkki laitetaan lukion nettisivuille https://peda.net/lappajarvi/lukio 

 

Järvi-Pohjanmaan perusturva suosittelee lisäksi kodeissa järjestettävissä juhlissa otettavan 

huomioon: 

- Yksityisissä tilaisuuksissa on suositeltu, että yli 30 henkilöä ei ole kerrallaan samassa 

tilassa. Mikäli valmistujaisjuhliin osallistuu henkilöitä Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta 

ja heikomman koronatilanteen alueilta, henkilörajana on 20 henkilöä. 

o Suositellaan vieraiden ohjaamista ulkotiloihin, esimerkiksi telttaratkaisuja voi 

vielä miettiä. Toivotaan aurinkoista säätä! Terassilaajennusta ei ehkä enää 

ehdi tehdä. 

o Vieraat on hyvä kutsua aikataulutetusti, pyytää esimerkiksi saapumaan 

tiettynä kellonaikana ja ilmoittamaan etukäteen saapumisesta 

- Juhlien järjestävien toivotaan toimivan vastuullisesti ja siirtämään juhlia, jos 

valmistuneella tai perheenjäsenellä on flunssan oireita 

- Juhlavieraalla ei saa olla myöskään flunssan oireita 

- Kättelyt ja onnitteluhalaukset tulee jättää välistä, esimerkiksi syvä kumarrus tai niiaus 

käy tervehdykseksi. 

- Suu-nenäsuojuksia on hyvä käyttää myös juhliessa muuten paitsi syömisen ja 

juomisen aikana. 

- Vieraskirjan pito, josta käy ilmi myös karkeasti kellonaika, jotta 

tartunnanjäljitystilanteessa saadaan altistuneet kartoitettua 



- Muita käytännön asioita: 

o käsidesiä saatavilla sisään tultaessa ja tarjoilupöydän läheisyydessä 

o paperiset käsipyyhkeet WC-tiloihin 

- Juhlien jatkuessa iltamyöhään asti toivomme valmistujien juhlivan hienoa 

saavutustaan pienissä porukoissa! 
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