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SPR:N HÄMEEN PIIRIN SUOSITUS TERVEYSTURVALLISUUDEN HUOMIOIMISEEN 

TOIMINNASSA SYKSYN 2021 AIKANA 

 

Tämä suositus on tehty piirin järjestämien tilaisuuksien varten muistilistaksi. SPR:n 

Hämeen piirin alueen osastojen toivotaan ottavan huomioon viranomaisten ohjeiden 

lisäksi tämä suositus syksyn 2021 toiminnassa. 

Taustalla on SPR vapaaehtoistoiminnan suositus (https://rednet.punainenristi.fi/node/59992) 

12.8.2021. 

Koronatautitilanteen kehitykseen ja sitä kautta terveysturvallisen tapahtuman 

järjestämiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Koronan leviämisen riskiä voidaan 

erilaisilla toimenpiteillä vähentää, mutta sitä ei voida poistaa. 

Huomioitavaa on myös, että syksyn aikana tautitilanne saattaa muuttua, jolloin 

viranomaisen antamia suosituksia ja ohjeita tulee seurata ja noudattaa.  

 

Piirin järjestämien tilaisuuksien peruuttaminen/siirtäminen 

SPR:n Hämeen piiri siirtää kaikki alkusyksyyn suunnitellut sellaiset tapahtumat, joissa 

viranomaisten antamia suosituksia ei voida noudattaa. Näissä tilaisuuksissa joko 

suositeltava enimmäisosallistujamäärä ylittyisi tai turvavälien toteutuminen ei 

tapahtuman luonteen vuoksi ole mahdollista.  

Tällaisia tapahtumia ovat mm: 

- 28.8. piirin hallituksen ja toimikuntien seminaari 

- 4.9.  hälytysryhmien koulutus- ja harjoituspäivä 

- 18.9.  ea-kilpailut 

- 2.-3.10.  KoVaJaKo-koulutusviikonloppu 

- 16.10. opintomatka Helsinkiin 

 

Tilaisuuksien järjestämisessä huomio 

Harkitse: 

• Onko tilaisuus mahdollista/tarkoituksenmukaista pitää etänä?  

• Jos tilaisuuden luonne vaati kasvokkain tapaamista, niin toteutuuko viranomaisten antamat 

suositukset (lukumäärä, turvavälit?) 

• Mieti onko tilaisuus mahdollista järjestää ulkona? 

• Onko tilaisuuteen osallistumassa useiden maakuntien alueelta henkilöitä 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59992


tarkista alueen viranomaisten ohjeet https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-
suositukset   
 https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-
covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-
rajoitukset   

 

 

Huomioi kasvokkain järjestettävän tilaisuuden valmistelussa 

 

• Kerää osallistujien yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti) ja säilytä 

tietoa kaksi viikkoa mahdollista altistusta  seuraavaa jäljitystyötä varten. Ilmoita 

osallistujille tietojen keräämisen peruste. 

 

• Kutsun yhteydessä muistutus  

• jos on vähäisiäkin sairauden oireita, niin osallistu silloin tilaisuuteen etänä 

• noudata turvallisuutta myös matkalla tilaisuuteen 

 

• Mieti tarjoilujärjestelyt (kontaminaation minimointi). Varaa käsidesiä. 

 

• Mieti tilajärjestelyt (suositeltava turvaväli sisätiloissa 2 metriä). Sisätiloissa kirurgisen 

tai ffb2 suunenäsuojusten käyttö herkästi.  

 

• Varaa käsidesiä ja kirurgisia suunenäsuojuksia osallistujille 

 

• Pyyhi pinnat pintadesinfiointiaine (kahvat, pinnat) 

 

 

Tilaisuuden aikana 

Terveysturvallisuusinfo tilaisuuden alussa: 

• käsien pesu, turvavälit, käsidesinfektio ja suunenäsuojaimen käyttö 

• osallistujien yhteystiedot annetaan tarvittaessa viranomaisen käyttöön jäljitystä 

varten  

Tilaisuuden vastuujärjestäjänä: 

• Laita itsellesi muistiin tilaisuuteen liittyen: 

• minkä kokoinen tila, ulkona vai sisällä 

• pystyttiinkö turvavälit pitämään 

• mitä suojavarusteita oli käytössä 

• Säilytä jäljitystä varten osallistujien yhteystiedot kaksi viikkoa 

 

Ota tilaisuuteen mukaan: 

• käsidesit 

• suunenäsuojaimet 

• ffb2 maskit 

• visiirejä 

• pintadesifiointianetta 

• kertakäyttöhanskoja 
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