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KOE- JA MUUT TILAISUUDET

Suomen Moottorilentäjien Liitto järjestää koe- ja muita tilaisuuksia tiloissaan 
noudattaen toimivaltaisten viranomaisten (esim. AVI:n, STM:n / THL:n) ja 
tilojen omistajan sekä soveltuvin osin Traficomin ohjeita ja määräyksiä 
tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Koetilaisuuksien osalta noudatetaan seuraavaa ohjeistusta:

- Koetilaisuuksiin ei oteta enempää kuin seitsemän (7) koetilaisuuteen 
osallistujaa kerrallaan yhtä aikaa.

- Muissa tilaisuuksissa on maksimissaan 10 - 20 henkilön rajoitus tilaisuuden 
luonteen ja käytettävän tilan suhteen.

- Vieraat tulevat koetiloihin lyhintä mahdollista, opastettua ja merkittyä reittiä
pitkin.

- Tilaisuuteen saapuminen ja sieltä poistuminen tulee mahdollisuuksien 
mukaan tehdä eri reittejä pitkin, jos se on toteutettavissa turvallisuutta 
vaarantamatta.

Tällä pyritään minimoimaan kohtaamisesta aiheutuvia riskejä.

Kaikissa tilaisuuksissa noudatetaan epidemian rajoittamiseen
tähtäävien turvaetäisyyksien soveltamista - 1,5 - 2 m etäisyys toisiin tilassa 
oleskeleviin. Turvaetäisyydet toteutetaan jättämällä joka toinen rivi 
täyttämättä ja/tai tyhjiä tuoleja henkilöiden väliin.

1 (3)



- tilaisuuksien yhteydessä ei järjestetä mitään tarjoilua.  
- käsihygieniasta huolehtiminen on tärkeää ja osallistujat käyttävät käsidesiä 
ennen ja jälkeen tilaisuuden. Hygieniaohjeet ovat näkyvillä käytävillä 
osallistujien näkyvillä saapuessaan tilaisuuteen;

• Käytä käsidesiä
• Emme kättele
• Muista turvaetäisyys

- koetilaisuutta valvova ja järjestävä henkilöstö voi halutessaan käyttää 
suojamaskeja / suojakäsineitä.

- kokeeseen osallistuja voi halutessaan käyttää omia suojavälineitä 
harkintansa mukaan. Tästä tulee informoida osallistujia kutsun yhteydessä. 
Lisäksi koetilaisuuteen tulee varata Traficomin lukuun koetta järjestävän 
toimesta kasvosuojaimia kokeeseen osallistuville. Kasvosuojaimia
jaetaan kokeeseen osallistuville ainoastaan tarvittaessa/erillisestä pyynnöstä 
(esimerkiksi henkilön oma suojain on jäänyt kotiin ja haluaa käyttää 
suojainta).

- erillistä vieraslistaa ei kierrätetä tilaisuudessa, vaan mahdollisesti tarvittavat 
yhteys- ja henkilötiedot kerätään henkilökohtaisilla lapuilla, jotka jaetaan 
erikseen jokaiselle koetilaisuuteen osallistuvalle ja kerätään pois kokeen 
järjestävän henkilöstön toimesta.

- tarvittavat kynät, paperit, lomakkeet ja muut välineet jaetaan kokeen 
järjestävän henkilöstön toimesta. Vähäarvoiset tavarat (kynät, kumit, yms.), 
joita ei tarvita enää tilaisuuden jälkeen, annetaan osallistujille mukaan tai 
hävitetään. Tartuntavaaran takia niitä ei käytetä uudelleen.

- koetilat ja vieraiden käyttämät sosiaalitilat siivotaan mahdollisuuksien 
mukaan kohdennetusti (=desinfioidaan) tilaisuutta ennen ja sen jälkeen.

Koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia ei oteta yhteisiin koetilaisuuksiin.

Riskiryhmäläisiä ovat THL:n www-sivujen mukaan tällä hetkellä yli 70-
vuotiaat henkilöt tai henkilöt, joilla on perussairauksia, jotka merkittävästi 
huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. 

Näitä perussairauksia ovat esimerkiksi:


• vaikea-asteinen sydänsairaus
• huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
• diabetes, johon liittyy elinvaurioita
• krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
• vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa 

solunsalpaajahoidossa oleva syöpätauti
• vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi 

suuriannoksinen kortisonihoito)
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Jos riskiryhmään kuuluvalle on tarve järjestää koetilaisuus, tulee selvittää, 
onko tämä mahdollista järjestää yksittäistilaisuutena vain kyseiselle 
henkilölle. Tällaisessa tilaisuudessa kaikkien tulee käyttää ainakin 
hengityssuojaimia.

Muut kuin koronaviruksen riskiryhmään kuuluvat

Tilaisuuteen ei saa osallistua, jos on sairas, hengitystieoireita tai sairastanut 
koronaviruksen ja oireiden päättymisestä on alle 2 viikkoa. Jos sairastuu 2 
viikon aikana, siitä tulee ilmoittaa tilaisuuden isännälle. 

Asia tulee varmistaa kultakin osallistujalta vielä vieraan ilmoittautuessa tai 
saapuessa tilaan kysymällä "Oletteko ollut terveenä viimeisen kahden viikon 
aikana? Onko teillä nyt tai onko teillä ollut hengitystieoireita viimeisten 
kahden viikon aikana?".

Jos osallistuja ilmoittaa olleensa sairas tai että hänellä on ollut 
hengitystieoireita, tulee osallistuminen evätä ja ohjata henkilö pois 
toimitiloista.

- jos koetilaisuutta valvova henkilö on tunnistaa kuuluvansa riskiryhmään tai 
hänellä on samassa taloudessa riskiryhmään kuuluva henkilö, hänen on ennen
koetilaisuuden järjestämistä arvioitava mahdollisuutensa osallistua 
tilaisuuteen. Tarvittaessa riskiä voi arvioida yhdessä terveyshuollon kanssa.

Yleistä

Suomen Moottorilentäjien Liitto järjestää tilaisuuksia toistaiseksi vain 
Oulunsalon Yhteisötalon suurimmassa salissa, valtuustosalissa, osoitteessa 
Kauppiaantie 5 90460 Oulunsalo, noudattaen edellä mainittua ohjeistusta.

Oulunsalon yhteisötalo on toistaiseksi suljettu muulta yleisöltä 
koronavirusepidemian takia, joten siellä ei ole ulkopuolisia käyttäjiä.

Näitä ohjeita noudatettiin 26.6.2020 järjestetyn ilmailun teoriakokeiden 
aikana kuten myös jatkossa kunnes Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
uudistaa ohjeistuksen koronavirusepidemiaa koskien.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry.

Esa Harju

puheenjohtaja
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