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Hei, 

maanantaina 4.5.2020 Suomen hallitus kertoi voimassa olevien koronarajoitusten purkamisesta ja 

jatkamisesta.  

Kokoontumisrajoitus on edelleen 10 henkilöä. Kesäkuun alusta alkaen rajoitus on 50 henkilöä. Uuden 

kokoontumisrajoituksen myötä ravintolat ja kahvilat voivat avata ovensa kesäkuun alussa, mikäli 

tautitilanne sallii sen.  

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Suomen 

hallitus korostaa riskiryhmien kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa. 

TSTO:n opiskelijat ry:n hallitus on käsitellyt Kesäpirtin kesäkauden 2020 toiminnan avaamista, huomioon 

ottaen Suomen hallituksen antamat linjaukset ja määräykset sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 

(THL) ohjeistukset koronavirukseen liittyen. 

 Tiedotamme seuraavaa: 

- Kesäpirtin kesäkausi avataan aiemmin päätetyn 29.5.2020 sijaan 1.6.2020 

- Mökkihakemus on avattu yhdistyksen nettisivuilla. Jätä hakemus 24.5. mennessä. Pääset hakemukseen 

tämän linkin kautta: https://www.tto-opiskelijat.fi/lomake.html?id=35610 

- Kesäpirtin isäntä esittää mökkivuokraajat yhdistyksen hallitukselle, joka jakaa mökit kesäkaudelle 2020. 

Mökit vuokrataan pääsääntöisesti koko kesäksi tai kuukaudeksi. Muut vuokraukset käsitellään 

tapauskohtaisesti. Saat sähköpostiisi vahvistusviestin viikolla 22, kun mökkihakemuksesi on käsitelty. 

Vahvistusviestin ohessa lähetämme Kesäpirtin toimintaohjeet kesälle 2020, jossa on eriteltynä tarkemmin 

poikkeustilanteen huomioiminen Kesäpirtillä. Tänä vuonna ei siis järjestetä 

kesätoimikunnan mökkikokousta kokoontumisrajoitusten vuoksi. 

- Kesäpirtin ravintolan avaamisesta odotetaan Suomen hallituksen lisäohjeistuksia ja toimitaan niiden 

mukaisesti. Alustavasti sovittiin, että ravintola avataan 15.6.2020. Ravintolan aukioloaika muutetaan klo 

16.00 alkavaksi, joista ensimmäinen puolituntia on varattu yli 70 -vuotiaille ja riskiryhmään kuuluville. 

Varaamme tarvittaessa mahdollisuuden hakea ruoan keittiöltä mökkiin. 

- Viikonloppuisin ja silloin, kun alueella on paljon saunojia, lämmitetään molemmat saunat, 

jolloin pikkusauna on tarkoitettu yli 70-vuotiaille ja riskiryhmään kuuluville. Yhdistyksen hallitus painottaa, 

että saunoissa on käytettävä aina peflettiä ja tilanteen vaativaa hygieniaa. Tarjoamme alueella 

mahdollisuuden perhesaunaan varauslistan mukaan. 

Huom! Varaamme oikeuden mahdollisiin muutoksiin kesäkaudella 2020 koronatilanteen vuoksi. 

Nyt koettava poikkeustila on tilapäinen vaihe, mutta se vaatii joustavuutta, sopeutumiskykyä ja toisten 

ihmisten huomioimista jokaiselta. Jos Kesäpirtillä ollessasi sairastut, yhdistys velvoittaa 

mökkivuokralaista huomioimaan tartuttamisen riskin ja ymmärtämään, että koti on oikea paikka 

sairastaa. 

Yhdistyksen hallitus kiittää kesätoimikuntalaisia ymmärryksestä tämän poikkeustilanteen alla ja toivottaa 

kaikille hyvää tulevaa kesää! 
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