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Yleistä

• Tässä on Tuurin Miljoona Koira 2021 –näyttelyn turvallisuusohjeet Covid-19 
tartuntariskin minimoimiseksi, jotta näyttely pystytään viemään läpi 
kaikkien osallistujien (koiran ohjaajat, talkootyöntekijät, kehähenkilökunta) 
terveyden kannalta turvallisesti.

• Miljoona Koira 2021 –näyttelyssä (jatkossa näyttely) noudatetaan 
valtioneuvoston, aluehallintoviraston, THL:n ja Suomen Kennelliiton 
antamia ohjeistuksia Covid-19 tautiriskin ehkäisemiseksi. 

• Nämä turvallisuusohjeet on hyväksytty 31.5.2021 ja näyttelyyn 
osallistuvien tulee sitoutua noudattamaan ohjeita, jotta Miljoona Koira 
2021 näyttely voidaan järjestää.



Näyttelyyn saapuminen/poistuminen

• Koirien kanssa näyttelyyn tulevia (jatkossa näytteilleasettajia) muistutetaan 
turvallisuusohjeista ja Covid-19 –epidemian takia tehdyistä erityisjärjestelyistä 
aikataulukirjeessä, joka lähetetään ilmoittautuneille etukäteen. 

• Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein näyttelypäivän aikana ilman erillistä 
rokotustarkastuspistettä. 

• Kartta alueesta, numerolaput sekä aikataulut kehänumeroineen toimitetaan 
näytteilleasettajille ennakkoon, jotta ristiin kulkeminen näyttelyalueella 
minimoidaan. 

• Näyttelyssä myydään näyttelyluetteloita vain mobiiliversiona, jotta vältetään 
ihmiskontakteja. 

• Näyttelyalueelle saavutaan ja poistutaan eri reittejä, näin vältetään kohtaamisia. 
• Näyttelytoimikunta on päättänyt, ettei ryhmäkilpailuja järjestetä, näin myös 

rotunsa parhaat koirat näytteilleasettajineen poistuvat heti rodun arvostelun 
päätyttyä.



Toimintaohjeet näyttelyalueella

• Kaikki toiminta tapahtuu ulkotiloissa. 
• Tapahtumaan ei myydä pääsylippuja. Paikalle pääsee 1 henkilö/ennakkoon 

ilmoitettu koira. Näyttelyalueelle ei saa pystyttää näyttelytelttoja (koirien 
näyttelyhäkit sallittu).

• Hengitysoireinen henkilö ei saa tulla paikalle.
• Lähikontaktia tulee välttää. Kaikki alueella olevat huolehtivat, että 1-2 metrin 

turvaväli toteutuu. Maskin käyttö on erittäin suositeltavaa. 
• Näyttelyyn osallistutaan omalla vastuulla. Näyttelyyn osallistuvat sitoutuvat 

noudattamaan turvallisuusohjeita.
• Järjestyksenvalvojat kiertävät näyttelyalueella ja muistuttavat turvaohjeiden 

noudattamisesta.



Toimintaohjeet kehissä

• Aikataulut on laadittu normaalia väljemmin, jonka vuoksi kehätyöskentely 
on porrastettu pyörimään klo 8-18 välillä. 

• Yhdessä kehässä toimii tiiminä tuomari ja kehätoimitsijat koko päivän ajan. 
Tuomaritelttaan ei saa tulla muita henkilöitä. 

• Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele. 
• Arvostelulomakkeet noudetaan kehän laidalta laatikosta. 
• Näyttelyalueelta tulee poistua koiran arvostelun jälkeen.
• Kehätoimitsijat huolehtivat, että kehissä noudatetaan annettuja 

toimintaohjeita. 



Näyttelyalueen kartta



Siivous

• WC –tilojen siivouksesta huolehditaan tehostetusti näyttelypäivien aikana. 
• Näyttelyalueella on käsienpesumahdollisuus.
• Käsihuuhdetta ja roska-astioita on sijoiteltu ympäri näyttelyaluetta, sekä 

lisäksi jokaisessa kehässä omansa. 
• Siivouspartiot kiertävät näyttelyaluetta koko näyttelyn ajan. 
• Roskakorit päällystetään helposti irrotettavilla, vuotamattomilla pusseilla ja 

roskakorit tyhjennetään niiden täyttyessä vähintään kerran päivässä.  



Ruokailu

• Näyttelyalueella ei ole myynnissä ruokaa/juomaa. 
• Näyttelyalueella useampi vesipiste lähinnä koirien juottamista varten. 
• Kehätoimihenkilöt syövät omissa kehissään työn lomassa. Kehähuolto 

hoitaa tarjoilun kehiin.



Majoitus

• Vaikka näyttely on kaksipäiväinen, niin kumpanakin päivänä näyttelyyn 
osallistuvat eri koirat. Koiranäyttelyn yhteydessä ei järjestetä majoitusta 
näytteilleasettajille. 

• Näyttelyn tuomarit ja osa toimihenkilöistä majoitetaan 
näyttelytoimikunnan puolesta Hotelli OnnenTähteen. Siellä noudatetaan 
myös vallitsevia korona-ajan ohjeita.



Muut oheistapahtumat

• Normaalista poiketen näyttelyalueella ei ole muita oheistapahtumia tai 
myyntipisteitä, jotta vältytään turhalta oleilulta näyttelyalueella ja rahan 
käsittelystä aiheutuvilta kontakteilta. 



Tiedottaminen

• Näytteilleasettajia muistutetaan turvallisuusohjeista ja Covid-19 –epidemian takia 
tehdyistä erityisjärjestelyistä aikataulukirjeessä.

• Näyttelyn kotisivuilla ja Facebookin tapahtumasivulla tiedotetaan aktiivisesti 
näyttelyyn liittyvistä ajankohtaisista asioista. 

• Vastuuhenkilöille jaetaan etukäteen  turvallisuusohjeet ja muille pidetään 
ohjeistus koronaturvallisuuteen liittyvistä velvollisuuksista ennen talkoovuoron 
alkua. 

• Näyttelyalueella toimii koko näyttelyn ajan kuulutus, jossa muistutetaan myös 
turvallisuusohjeista. 

• Järjestyksenvalvojat kiertävät näyttelyalueella ja muistuttavat turvaohjeiden 
noudattamisesta.



Koronavilkku

Ohjeistetaan kaikkia käyttämään Koronavilkkua:

Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
Koronavilkku on THL:n tuottama sovellus, jonka avulla saat tiedon, jos olet 
sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. 
Lataa maksuton mobiilisovellus puhelimeesi sovelluskaupasta.
Koronavilkku-sovellus (Koronavilkku.fi)



Mahdolliset tartuntatapaukset

Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.

On tärkeää, että menet koronatestiin, jos sinulla on lieviäkään 
koronavirustartuntaan sopivia oireita.

•Tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa. Joissain kunnissa Omaolon oirearvion 
kautta voi varata ajan testiin tai Omaolosta saa ohjeet ajanvaraukseen.

Omaolo.fi

•Katso oman kuntasi verkkosivuilta ohjeet ajanvaraukseen ja tiedot 
testauspaikoista. Julkisessa terveydenhuollossa testi on maksuton.


