Sektorikohtainen tarkastelu Artiklan toiminnasta ja erityisjärjestelyistä syksyllä 2020

Edunvalvonta:
Yliopiston tiloissa noudatetaan 50 henkilön tilakohtaista kokoontumisrajoitusta. Yleisiä
tenttejä ei järjestetä tenttisalitentteinä syyslukukaudella, EXAM-tentit on avattu rajoitetusti
käyttöön 1.8. alkaen. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat aloittavat osittain etäopetuksena ja
osittain lähiopetuksena niin, ettei 50 henkilön rajoitus täyty. Jatkavien opiskelijoiden opetus
tapahtuu

pääsääntöisesti

etänä

lokakuun

loppuun

asti.

Lisätietoja

saa

Artiklan

opintovastaavalta 040 0379378 tai opinto@artikla.fi.

Tapahtumat:
Tapahtumat pyritään ensisijaisesti järjestämään normaalia Artiklakalenteria noudatellen
huomioon ottaen kevään aikana järjestämättä jääneet tapahtumat. Tapahtumat järjestetään
voimassaolevia ja Artiklaa koskettavia viranomaisohjeistuksia noudattaen, eli vastuullisesti ja
ennen kaikkea turvallisesti. Jokaiseen tapahtumaan järjestetään pakollinen ilmoittautuminen
kide.appin

kautta.

Tapahtumiin

nimetään

erikseen

henkilöt,

jotka

vastaavat

poikkeusjärjestelyiden toteutumisesta. Järjestämiseen osallistuvat henkilöt perehdytetään
perusteellisesti tapahtumakohtaisiin turvallisuusjärjestelyihin. Jokaisessa tapahtumassa on
maksuton peruutusmahdollisuus osallistujalle. Tapahtumakohtaisista järjestelyistä tiedotetaan
erikseen. Lisätietoja saa Artiklan tapahtumavastaavalta 040 7330736 tai tapahtuma@artikla.fi.

Vuosijuhlat:
Tällä hetkellä vuosijuhlia ollaan järjestämässä normaalisti. Hallitus tiedostaa vuosijuhlien
luonteesta johtuvat riskit ja arvioi tilannetta uudelleen säännöllisin väliajoin. Lisätietoja
vuosijuhlista saa Artiklan vuosijuhlavastaavalta 040 8652217 tai vuosijuhlat@artikla.fi.

Liikuntavuorot:
Sählyn suhteen Artiklalle on myönnetty perinteinen sählyvuoro maanantaisin 20.00–21.30 24.8
alkaen Rantavitikan koululla. Tilojen siivousta on tehostettu, mutta käyttäjien omaa vastuuta
korostetaan ja kehotetaan noudattamaan voimassaolevia viranomaisohjeistuksia.
Jalkapallosarjasta ei ole toistaiseksi uutta tietoa. Siitä tiedotetaan erikseen, kun se on
mahdollista.

Pesäpallovuorojen sopiminen ja turvallinen järjestäminen on Artistien itsensä vastuulla.
Turvalliseen järjestämiseen saa apua kulttuuri- ja liikuntavastaavalta.
Korkeakoululiikunta yleisesti käynnistyy tämän hetken tietojen mukaan 7.9.2020 normaalisti.
Syysvaellus järjestetään samoja periaatteita noudattaen, kuten muutkin Artiklan tapahtumat.
Saunaa ei tänä vuonna järjestetä ja osallistujat nukkuvat omissa teltoissa. Lisätietoja saa
Artiklan kulttuuri- ja liikuntavastaavalta 040 8267424 tai kulttuuri@artikla.fi.

Ulkoasiat:
Uppsalan ja Oslon Nordic Weekit ovat peruttu. Muista Artiklan ulkopuolisista Nordic
Weekeistä tiedotetaan erikseen. Artiklan oma Nordic Week pyritään järjestämään
mahdollisimman normaalisti Artiklan turvallisuustoimintaperiaatteet huomioon ottaen.
Lisätietoja saa Artiklan ulkoasiainvastaavalta 040 0296537 tai intsek@artikla.fi.

Toippari:
Toipparia ja Toipparin saunatilan vuokraustoimintaa ei harjoiteta toistaiseksi. Artiklan, tai
perustelluista syistä keskeisten Artiklan sidosryhmien tapahtumia voidaan järjestää Toipparilla
hallituksen arvioinnin mukaan ja yleiset, sekä tapahtumakohtaiset turvallisuusjärjestelyt
huomioon

ottaen.

Lisätietoja

saa

Artiklan

toimitilavastaavalta

050

5767367

tai

toimitila@artikla.fi.

Toimisto:
Toimisto on Fuksihärdellin ajan auki pidennetyin aukioloajoin maanantaista torstaihin klo 11–
14 ruuhkautumisen välttämiseksi. Toimistolla pidetään huolta siitä, että henkilömäärä pysyy
maltillisena. Toimistolla on myös käsidesiä tarjolla, jota tulee käyttää toimistolle saapuessa.
Tarpeetonta oleskelua toimistolla on vältettävä. Toimistolle saa tulla vain terveenä. Lisätietoja
saa Artiklan sihteeriltä 050 4938889 tai sihteeri@artikla.fi.
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Hallituksen puheenjohtaja

