
 

 

Koronaviruksen vaikutukset vuokraukseen ja opastettuihin retkiin 
 

Ei hätäillä ja panikoida, mutta otetaan viruksen leviämisen estäminen huomioon 

toiminnassamme.  Luonnosta kannattaa nauttia entistäkin enemmän näinä aikoina ja 

kerätä luontoliikunnasta syntyviä terveyshyötyjä.  Ilma ja vesi ovat Etelä-Konnevedellä 

erittäin puhtaita ja vesillä liikkujia on suhteellisen vähän.  Tutkimusten mukaan jo 

lyhytkin luonnossa liikkuminen synnyttää monia hyödyllisiä terveysvaikutuksia.    

Jos olet jo varannut tai suunnittelet kalustovuokrausta, retkelle tai melontakurssille 

osallistumista niin otathan kuitenkin seuraavat seikat huomioon.   

 

Hallitus totesi tiedotustilaisuudessaan 16.3. että julkiset kokoontumiset rajoitetaan 

kymmeneen henkilöön. Rajoitus koskee vain julkisia kokoontumisia. Ulkona tapahtuvien 

alle 10 hlö ohjelmapalveluiden käyttö eivät ole julkisia kokoontumisia. Linjaus on tällä 

hetkellä voimassa 13.5.2020 asti.   

Kalustovuokraus ja opastetut retket alle 10 hengen pienryhmille aloitetaan 15.5.2020.  

Koronatilanteen takia emme järjestä yli 10 hengen tapahtumia toistaiseksi. 

Kaikkia koskevat ohjeet: 
• Ethän osallistu retkelle sairaana tai jos sinulla on koronavirukseen liittyviä oireita! 

• Ota yhteyttä jos sairastut ennen sovittua retkeä tai kalustovuokrausta niin 

sovitaan sen siirtämisestä myöhempään ajankohtaan tai perumisesta ja 

takaisinmaksusta.  Koronasta johtuvissa peruutuksissa palautamme maksetut 

maksut vähennettynä 10 e toimistokuluilla. 

• Tehostamme hygieniaa.  Huoltokäyntien yhteydessä puhdistamme melavajan 

pinnat, melat, melontaliivit ja aukkopeitteet 

Retket ja melontakurssit:  
• Desinfioimme melojen varret aina ennen melontaretkien alkua. 

• Jokainen osallistuja saa alussa omat varusteensa, joita hän käyttää koko toiminnan 

ajan – emme vaihda varusteita asiakkaiden kesken toiminnan aikana.   

• Lähtöpaikalla ja oppaalla mukana on käsidesiä - suosittelemme että jokainen 

desinfioi kätensä ennen retken alkua ja ennen ruokailua. 

• Suosittelemme käsineiden käyttöä melonnan aikana.  Oppaalla on lisäksi mukanaan 

kertakäyttökäsineitä ruokailua varten. 

• Emme kättele ja noudatamme riittävää turvaväliä - järvellä siihen onkin hyvä 

mahdollisuus.   

• Tartuntavaaran minimoimiseksi kajakkikaksikoihin ja kanootteihin voi osallistua 

vain samaan talouteen kuuluvia ihmisiä. 

 



 

 

Kalustovuokraus:  
• Desinfioimme melojen ja airojen varret aina huoltokäyntien yhteydessä. Lisäksi 

toivomme, että vuokraajat pyyhkivät melojen otepinnat ennen kuin ottavat 

käyttöön.   

• Melavajassa on ohjeet, desinfiointiainetta ja pyyhkeitä asiakkaiden käyttöön.   

 

Linkkejä koskien koronavirusta: 
Hallituksen tiedote 16.03.2020 tiedote 

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen THL ajantasaista tietoa koronaviruksesta 

  

 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

