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1. YHTEISTYÖ PAIKALLISTEN VIRANOMAISTEN KANSSA

Norpas ry on ollut yhteydessä Lounais-Suomen AVI:n useaan kertaan vuoden 2021 aikana
ja huolehtinut rajoitusten ajankohtaisesta tilanteesta puheluilla 23.7. ja 29.7.

Lisäksi yhdistys on keskustellut festivaalin järjestämisestä kunnan tartuntatautiviranomaisen,
kunnan johtavan lääkärin Sami Salmisen kanssa. Viimeisin puhelu Salmisen kanssa käytiin
29.7.

Esittelimme puheluissa tapahtuman koronasuunnitelman sekä tapahtuman riskiarviot
koronan suhteen. Kävimme läpi Festival Norpas -tapahtuman luonteen, erityispiirteet ja
koronasuunnitelman. Lisäksi huomioimme puhelussa alueen sekä valtakunnallisen
koronatilanteen sekä tapahtuman demografisen ulottuvuuden, jossa erityishuomiona ja
riskitekijänä tapahtuman järjestäjät näkevät festivaalin yleisön moni-ikäisyyden nuorista
vanhuksiin suhteessa paikallisen väestön suhteellisen suuren iäkkäiden määrään. Lisäksi
keskustelimme tapahtuman koronariskistä artistien ja vapaaehtoisten näkökulmasta.

Palautteet AVI:lta ja kunnan tartuntatautiviranomaiselta olivat erittäin myönteiset ja he
vahvistivat suunnitelmamme olevan ajan tasalla ja riittävät tapahtuman turvalliseen
järjestämiseen. Saimme AVI:lta ja kunnan tartuntatautiviranomaiselta joitakin tarkennuksia ja
lisäohjeistuksia suunnitelmaamme ja ne kirjattiin ylös suunnitelmaan otettavaksi käytäntöön
tapahtuman ajaksi.

2. YLEISOHJEISTUS JA ENNAKKOTIEDOTUS

Yhdistys on työnantajan ominaisuudessa on antanut tarkat ohjeet työntekijöille ja
vapaaehtoistyöntekijöille koronatartuntariskiin liittyen. Yhdistyksen tekemä
koronasuunnitelman riskiarviointa ottaa huomioon erilaiset riskitekijät koronaan liittyen.

Yhdistys on tiedottanut vapaaehtoisille, artisteille, työntekijöille sekä yleisölle, että mikäli
osallistujalla on minkäänlaisia koronavirukseen liittyviä oireita, hänen ei tule saapua
festivaalialueelle. Mikäli hän on jo ollut festivaalilla, tulee hänen ottaa viipymättä yhteys
festivaalin ensiapuun mieluiten puhelimitse.

3. RIITTÄVÄN ETÄISYYDEN SÄILYTTÄMINEN

Yleisesti
Yleisölle tiedotetaan turvavälien pitämisestä ympäri festivaalialuetta, lipunmyynnissä, infossa
ja kaikilla festivaalin palvelupisteillä. Yleisöä ohjataan esimerkiksi teippausten tai köysitysten
ja järjestyksenvalvojien välityksellä liikkumaan niin, että ruuhkat vältetään. Potentiaalisimpia
ruuhkautumiskohteita ovat lipunmyyntipiste, vessat ja festivaali-info sekä esitysten alkaessa
esitystiloihin menemisessä.
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Esityksen on rytmitetty siten, että esityksiä on osittain lomittain sisällä ja ulkona, jolloin yleisö
jakaantuu eri kohteisiin.

Yleisöä, vapaaehtoisia, artisteja ja työntekijöitä suojataan erilaisin fyysisin rakentein (esim.
plekseillä), oleskelua ja kulkua tehostetusti ohjaavilla ja valvovilla toimilla, asiakkaille
seisoma- tai istumapaikan osoittamisella tai ennakkolipunmyyntijärjestelmillä, joilla voidaan
varmentaa ajallisen asiakasmäärän kautta riittävä väljyys. Kaikille asiakkaille ja osallistujille
voidaan esimerkiksi osoittaa oma riittävän väljästi sijoitettu istuma- tai seisomapaikkansa niin
sisä- kuin ulkotiloissa. Asiakkaat voidaan myös esimerkiksi ohjata paikalleen. Alla tarkempi
paikkakohtainen selvitys.

ULKOTILOISSA
Ulkolava
Ulkolavan esityksissä turvaväleistä huolehditaan sijoittelemalla konserttialueen sekä terassin
penkit ryhmiin riittävän etäälle toisistaan. Lavan eteen pakkautumista estetään myös
penkkien sijoittelulla ja kuulutuksin. Henkilökunta muistuttaa tarvittaessa turvavälien
ylläpitämisestä.

Eugenia-purjelaiva
Eugeniaan on rajattu yleisökapasiteetti purjelaivan omien sääntöjen vuoksi eikä varsinaisia
riskejä ruuhkautumisesta ole. Purjelaivan kajuuttaan ei saa mennä purjehdusten aikana.
Yleisökapasiteetti laivan kannella on 30 henkeä.

Luontopolku & Senatsberget
Luontopolulla kuljetaan väljästi jonossa ja yleisöä pyydetään pitämään turvavälit koko
matkan ajan. Senatsbergetin laavulla yleisö pyydetään asettumaan seuraamaan konserttia
turvavälit huomioiden.

Masuunin alue
Masuunin alueen sunnuntain esityksessä turvaväleistä huolehditaan sijoittelemalla alueen
penkit riittävän etäälle toisistaan. Henkilökunta muistuttaa tarvittaessa turvavälien
ylläpitämisestä.

Lipunmyynti
Lipunmyyntipiste on ulkona katoksellisessa kojussa. Jonotuksessa ohjeistetaan ihmisiä
pitämään turvavälit ja kulku kojulle ohjataan eri reittiä kuin anniskeluterassille ruuhkien
välttämiseksi. Lipunmyyntipisteellä on suojapleksit suojaamassa työntekijöitä.

SISÄTILOISSA
Verstas
Verstas on noin 800 neliön entinen 1800-luvun teollisuuskiinteistö. Verstaalla järjestetään
elokuvaesityksiä, kuvaesityksiä, keskustelutilaisuuksia sekä musiikki- ja tanssiesityksiä.
Verstaan katsojakapasiteetti on laskettu sen mukaan, että jokaiselle yksittäiselle katsojalle
on mahdollista järjestää 1-2m turvaväli. Tämän lisäksi jokaiselle katsojalle on oma
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istumapaikka, jotka on asetultu turvavälit huomioiden. Katsojat ohjataan istumapaikoille
turvavälien säilyttämiseksi. Yleisökapasiteetti on enintään 200. Verstaan sisäilma tuuletetaan
ristivedolla aina esitysten väleissä väihintään 30 minuutin ajan.

Valimo
Valimo on 1800-luvun teollisuuskiinteistö. Valimossa sijaitsee festivaali-info ja samassa
tilassa on myös rajatulla alueella anniskeluravintolan myyntitiski ja asiakaspaikkoja.
Anniskeluravintolassa on sallittua käyttää 50% asiakaspaikoista. Festivaali-infossa
turvaväleistä tullaan huolehtimaan rajaamalla sisätilan henkilömäärää. Valimon
yleisökapasiteetti on 50 henkeä. Valimon sisäilman tuuletus tapahtuu kokoaikaisesti
jatkuvasti ovien ja katon tuuletusluukkujen kautta.

Bio Pony
Bio Pony on 140 paikkaiseksi muutettu elokuvateatteri vanhassa 1800-luvun
rantamakasiinissa. Bio Ponyssa esitetään elokuvia, keskustelutilaisuuksia sekä
kitarakonsertti. Bio Ponyssa on istumapaikat rajattu siten, että jokaisella katsojalla on
turvavälit. Penkkiriveistä joka toinen on poistettu käytöstä. Penkeille ohjeistetaan katsojat
siten, että saman ryhmän jäsenet voivat istua vierekkäin ja ryhmien väliin jäätetään tyhjiä
penkkejä 1-2 metrin matkalta. Yleisökapasiteetti on rajattu 50 henkeen. Lipuntarkastajat
ohjaavat yleisön paikalleen. Bio Ponyssa on koneellinen ilmanvaihto ja sisäilma tuuletetaan
ristivedolla esitysten välillä vähintään 30 minuutin ajan.

Fjällstugan
Fjällstugan on 1800-luvun työläisasuntorakennus, jossa järjestetään kuvanäyttely.
Kiinteistöön otetaan kerralla enintään 12 henkeä turvavälien säilyttämiseksi. Näyttelyvalvojat
valvovat henkilömäärää. Sisäilma tuuletetaan ristivedolla ikkunoiden ja ovien kautta
jatkuvasti sään salliessa.

Bläckhorn
Bläckhorn on 1800-luvun työläisasuntorakennus, jossa järjestetään kuvanäyttely.
Kiinteistöön otetaan kerralla enintään 15 henkeä turvavälien säilyttämiseksi. Näyttelyvalvojat
valvovat henkilömäärää. Sisäilma tuuletetaan ristivedolla ikkunoiden ja ovien kautta
jatkuvasti sään salliessa.

Masuunigalleria
Masuunigalleria on galleriatilaksi muutettu vanhan masuunin raunio. Masuunigalleriassa
järjestetään valokuvanäyttely. Kiinteistöön otetaan kerralla enintään 10 henkeä turvavälien
säilyttämiseksi. Näyttelyvalvojat valvovat henkilömäärää. Masuunigalleriassa on koneellinen
ilmanvaihto jatkuvasti päällä.

Teltta
Sirkusteltassa järjestetään työpajoja, sirkus- ja tarinankerrontaesityksiä. Työpajassa
työskentelypsiteet sijoitellaan riittävän etäälle toisistaan. Esitysten aikana nousevassa
katsomossa on vain joka toinen penkkirivi käytössä. Lisäksi teltan reunoille sijoitettavat
penkit asetaan turvavälit huomioiden. Teltan täyttämistä valvoo lipuntarkastaja. Teltan
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yleisökapasiteetti on 50 henkeä. Teltan sisäilma tuuletetaan ristivedolla teltan seinäkankaat
nostamalla esitysten välillä.

Norrbacken
Norrbackenissa järjestetään leivontatyöpajoja, joissa osallistujamäärä on enintään kolme
henkeä, jolloin osallistujien turvavälit voidaan taata. Osallistujamäärää valvoo työpajan
vetäjä. Sisäilma tuuletetaan ristivedolla ikkunoiden ja ovien kautta jatkuvasti sään salliessa.

Ruokala
Artisti- ja vapaaehtoisruokailu järjestetään koulun ruokalassa. Ruokalassa otetaan penkkejä
pois käytöstä ja ohjeistetaan että samassa pöydässä saa ruokailla vain saman seurueen
jäsenet. Ruokalassa on koneellinen ilmanvaihto jatkuvasti päällä.

Ruokalan henkilökunta varmistaa hygienisen ruuanlaiton ja tarjoilun lautaselle asiakkaiden
koskematta tarjoiluvälineistöön.

Patjamajoitus
Patjamajoitus järjestetään Ruukinhallin liikuntahallissa. Majoituksessa halli jaetaan kolmeen
osaan väliverhoilla siten, että jokaisella osalla on oma uloskäynti yleisiin tiloihin ja vessoihin.
Yhteen osioon majoitetaan enimmillään 20 henkilö noin 250m² alueelle. Ruukinhallissa on
tehokas ilmanvaihto päällä ympäri vuorokauden. Tilaa valvovat tilavalojat ja majoituksesta
vastaavat.

4. KASVOMASKI

Yhdistys velvoittaa kasvomaskin käyttöä kaikille vapaaehtoisille ja työntekijöille työvuorojen
aikana. Kasvimaskeja on jaossa yleisölle ja työntekijöille ilmaiseksi festivaali-infossa sekä
esityspaikoilla.

Asiakaspalvelu- ja catering-työssä olevia vapaaehtoisia on ohjeistettu käyttämään
hengityssuojainta kaikkien työvuorojen aikana sekä työvuorojen ulkopuolella silloin, kun
turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Tämä ohjeistus koskee myös kaikkia muita
työtehtäviä, joissa työn puolesta tulee henkilökontakteja. Lisäksi yhdistys suojaa
asiakaspalvelussa toimivia vapaaehtoisia tartunnalta pleksein.

Kasvomaskien käytölle esitysten aikana on yleisölle ulkotiloissa suositus, josta muistutetaan
kuulutuksin ja ohjelapuin. Sisätiloissa esityksissä, näyttelyissä ja työpajoissa on kaikilla
osallistujilla vahva maskisuositus, ellei maski vaikeuta kohtuuttomasti hengitystä tai mikäli
muut terveyteen liittyvät syyt eivät estä maskin käytön. Kasvomaskisuositus
koskee ensisijassa 12 vuotta täyttäneitä.

Viestinnässä huomioidaan, että kaikki henkilöt eivät voi terveydellisistä syistä käyttää
maskia.

5. HYGIENIA
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Yhdistys huolehtii, että kaikilla työntekijöillä, vapaaehtoisilla, artisteilla ja asiakkailla on
mahdollisuus käsien puhdistamiseen sisä- ja ulkotiloissa. Tämä varmistetaan selkeällä
ohjeistuksella lapuin ja kuulutuksin. Käsien puhdistamiseen tarkoitettuja pisteitä on jokaisen
esitys- ja näyttelypaikan luona, isoimmissa useampia.

Festivaalialueella annetaan ohjeustusta käsien puhdistamista ja oikeanlaiseen yskimiseen ja
niistämiseen.

Hygieniasta vastaavat vapaaehtoiset ohjeistetaan tehtävään tarkoin ja heidän vastuullaan on
huolehtia myös wc-tilojen toiminta ja saippuan sekä käsipyyhkeiden riittävyys.

6. SIIVOUS

Hygieniasta ja siivouksesta vastaava ryhmä ohjeistetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeen
mukaiseen tehostettuun, huolelliseen ja turvalliseen tilojen ja pintojen puhdistamiseen.

Siivouksen yhteydessä pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja
pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.

Norpaksen baarissa ja terassilla puhdistus suoritetaan useammin, suunnilleen kolmen tunnin
välein. Lisäksi aina sisätilojen esitysten jälkeen pinnat puhdistetaan huolellisesti.

Yhteiskäytössä olevien laitteiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta
tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta.

7. TAPAHTUMASSA EPÄILTY JA TODETTU KORONAVIRUSTARTUNTA

Mikäli festivaaliin osallistuneella tulee koronavirukseen viittaavia oireita, on henkilöä
ohjeistettu ottamaan yhteys välittömästi ensiapuun mieluiten puhelimitse. Henkilölle
toimitetaan terveysturvallisesti koronaviruspikatesti, jonka hän saa ohjeistuksen jälkeen
ottaa. Henkilöä pyydetään pysymään karanteenissa ja ottamaan yhteys myös omaan
terveyskeskukseen virallisen koronavirustestin ajan varaamiseksi.

Jos henkilön pikatestilla todetaan positiivinen koronavirustartunta, selvitetään, ovatko muut
osallistujat altistuneet. Tätä varten yhdistys kerää yhteystiedot kaikilta lipun ostaneilta sekä
henkilökunnalta. Altistuneita henkilöitä jäljitetään ja heille kerrotaan mahdollisesta
altistumisesta ja ohjeistetaan olemaan omaehtoisessa karanteenissa ja tarkkailemaan oloa,
kunnes pikatestilla saadun tuloksen oikeellisuus voidaan varmentaa terveyskeskuksessa
otetulla testillä.

Tartunnasta ilmoitetaan välittömästi kunnan tartuntatautiviranomaiselle, jonka kanssa on
menettelystä sovittu.


