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#Maskitalkoiden taustaa 

 
Myös kankaasta itse ommeltu maski suojaa 
muita ihmisiä koronatartunnalta. 
Koronaväsymyksen myötä, kaikki eivät jaksa 
huolehtia maskin käytöstä. Osa suhtautuu 
koronaan välinpitämättömästi. 
Kaikilla ei ole varaa hankkia maskia tai rahaa 
ei haluta käyttää hengityssuojaimeen. 

Vaikka kunnat jakavat maskeja 
vähävaraisille, niiden noutaminen ja 

jakelupaikan etsiminen vaatii viitseliäisyyttä. 
Välinpitämättömyys ja vähävaraisuus on 
yhdistelmä, joka voi olla syynä, miksei 
maskeja käytetä. 

 
Haluammekin haastaa Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset ja kaikki kansalaiset yhteisiin 
maskitalkoisiin.  
 
 
Punaisen Ristin osastojen vapaaehtoiset, 

käsityökerhot ja muut toimintaryhmät voivat 
itse ommella maskeja ja kannustaa muita 
osallistumaan maskitalkoisiin. 
Talkoisiin voi osallistua myös lahjoittamalla 
maskeja osastolle, joka vie ne perille. 

 
 

HUOM. Jos jalkaudutte jakamaan maskeja, 
noudattakaa RedNetin Korona 2020-sivuston  
ohjeita  

- Vapaaehtoistoiminnan suositukset 
koronaepidemian aikana 

- Päivittyvä turvallisuus- ja hygieniaohje 
vapaaehtoistoimintaan  

Muistakaa myös alueellisen viranomaisen ja 

oman piirin antamat ohjeet. 

   

Vinkkejä maskitalkoiden  järjestämiseen 

Osasto voi osallistua maskitalkoisiin: 

• Ompelemalla maskeja vapaaehtoisporukalla 

• Haastamalla ihmisiä osaston somessa tai 

paikallismedian kautta ompelemaan tai 

lahjoittamaan maskeja osastolle 

• Jakamalla maskeja esimerkiksi kävelykadulla ja 

bussipysäkeillä henkilöille, joilla ei ole maskia. 

• Toimittamalla maskeja jaettavaksi esimerkiksi 

oman osaston tai muun tahon ruoka-avussa 

• Kannustamalla ompelemaan tai ostamaan maskeja 

joululahjaksi läheisille, tuttaville ja heille, joiden 

arvelee niitä tarvitsevan 

 

Huomioitavaa maskitalkoissa: 

1. Tärkeintä on sopia, miten maskit jaetaan eteenpäin, 

etteivät ne kasaudu osaston tiloihin. Miettikää, 

teettekö yhteistyötä muiden kanssa vai jalkaudutteko 

itse jakamaan tai jaatteko postilaatikoihin. 

2. Jos haastatte kaikki talkoisiin, miettikää paikka, johon 

ihmiset voivat tuoda maskeja. Löytyykö kumppaniksi 

vaikka kirjasto tai Kontti? 

 

 

•   

Talkoilla osoitamme, että 

 

- välittämme kanssaihmisistä 

- haluamme estää koronan 

leviämistä 

- haluamme olla aktiivisia ja 

kannustaa myös muita hyviin 

tekoihin  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59992
https://rednet.punainenristi.fi/node/59992
https://rednet.punainenristi.fi/node/59469
https://rednet.punainenristi.fi/node/59469
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Ohjeet maskien tekemiseen ja pakkaamiseen 

 

• Tutustukaa Työterveyslaitoksen ohjeisiin: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-

itse-tehdyista-kasvomaskeista 

• Käyttäkää valmiita ohjeita ja suositeltuja kankaita 

o Marttaliiton, Naisten Valmiusliiton ja Tekstiiliopettajaliiton laatimat 

Kangasmaskin käyttöohjeet sekä Nauhallisen maskin ompeluohje ja  

Kuminauhallisen maskin ompeluohje   

• Pakatkaa maskit erillisiin muovipusseihin, mielellään 2 kpl pussiin. Näin 

varmistetaan se, että maskia myös pestään. Laittakaa mukaan maskin pesuohjeet 

(ks. alareuna). 

 

 

Tiedottaminen ja markkinointi 

 

o Mainostakaa maskitalkoita nykyisille ja uusille vapaaehtoisille 

o Moni kaipaa tekemistä juuri nyt ja vapaaehtoistyö maskitalkoissa on mainio tapa 

osallistua. 

o Kannustakaa mukaan uusia ihmisiä. Maskitalkoiden kautta voitte saada myös 

uusia vapaaehtoisia. Talkoisiin osallistuminen on helppo tapa tulla mukaan 

osaston toimintaan.  

o Oman panoksensa voi antaa ompelemalla, kannustamalla muita ompelemaan, 

pakkaamalla maskeja, etsimällä yhteistyökumppaneita ja jalkautumalla jakamaa 

maskeja. 

o Mainostakaa talkoita Omassa, somekanavissa ja vinkatkaa paikallislehdille. 

o Hyödyntäkää aineistopankista löytyviä jakokuvia ja ilmoituspohjia 
 
 

 
 

 
@PunainenRisti #Maskitalkoot 
Kangasmaskin pesuohje: 

- pese maski 60 tai 90 asteen ohjelmalla 
pesukoneessa 

- puhdista keittämällä 5 minuuttia vedessä,  
johon on lisätty hieman pesuainetta. 
Huuhtele ja kuivaa maski. 
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https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskeista
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskeista
https://www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/vaatteet-ja-asusteet/kasvomaskin-ompelu-ja-kayttoohje/
https://www.martat.fi/wp-content/uploads/2020/08/Kasvomaskin-ompeluohje-paivitetty-20.8.2020.pdf.pdf
https://www.martat.fi/wp-content/uploads/2020/08/Kuminauhamaski-kolme-ohjetta-koottuna.pdf

