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KORONATARTUNTARISKIEN MINIMOINTI TYÖ- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄMME 

 
 

 
Tämä ohjeistus sisältää periaatteet ja käytännöt sille, kuinka Koronatilanteeseen liittyviä 
viranomaismääräyksiä, ohjeita ja suosituksia noudatetaan FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n 
toiminnassa. Ohjeistus täydentää 13.3.2020 ja 1.6. annettuja tiedotteita. 
 
Ohjeistus käsittelee sitä, miten omassa toiminnassamme ja kukin työssämme mini-
moimme tartuntariskit ja helpotamme altistuneiden tavoittamista. Vastuu ohjeistuksen 
noudattamisesta koskee osaltaan jokaista toimintaan osallistuvaa. Pyrimme siihen, että 
altistumista toiminnassa ei tapahdu, mutta emme voi sellaista taata. 
 
Ohjeistus on annettu 7.8.2020 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohjeistuksen toteutumista 
ja päivittämistä arvioidaan säännöllisesti oman seurannan ja viranomaistiedon perusteel-
la. Toimintaohjeista ja muutoksista informoidaan osallistujia ja muita sidosryhmiä. Ajan-
kohtaiset ohjeet löytyvät www.finfamiep.fi  

 
 
 
 
 
Kaikkia osallistujia koskevat yleiset toimintaohjeet 
lisätiedot:  toiminnanjohtaja Noora Nieminen, puh. 050 348 3676 
 

- Ulkomailta palatessa sekä epäiltäessä, oireillessa tai sairastettaessa tarttuvaa tautia, 
toimintaan osallistutaan vain etäyhteyksin tai puhelimitse. Tämä koskee kaikkia sa-
man kotitalouden jäseniä ja ulkomailta paluun osalta 14 vuorokauden aikaa. 

- Huolehdimme oikeaoppisesta ja toistuvasta käsienpesusta. Pesun lisäksi käytettävissä 
on käsidesiä. Noudatetaan hygieniaohjeistuksia myös yskimisen ja aivastusten osalta. 

- Pidetään riittävä fyysinen etäisyys (turvaväli). Toimitilat mitoitetaan tämän mukaan. 
Kohdatessa ei halata tai kätellä. Hymy korvaa kosketuksen! 

- Edellä mainitun lisäksi, oman nenä-suusuojaimen käyttö voi olla perusteltua ja aina 
suotavaa sitä halutessasi. 

- Mikäli kuulut riskiryhmään, eli olet alttiimpi saamaan vakavan koronavirusinfektion, 
pyydämme sinua oman terveytesi vuoksi välttämään fyysisiä kohtaamisia. 

 
 
 
 
 
 

http://www.finfamiep.fi/
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Omaisneuvonta 
lisätiedot:  omaisneuvoja Tuija Ikola, puh. 040 410 2549 
  

- Omaisneuvonnassa noudatetaan yhteisiä, kaikkia koskevia toimintaohjeita. 
- Omaisneuvonta edellyttää aina ajanvarausta.  
- Palvelua tarjotaan ensisijaisesti puhelimitse ja videoyhteydellä (Microsoft Teams).  
- Kasvokkaisia tapaamisia voidaan järjestää ulkona, omaisneuvojan työhuoneessa tai 

yhdistyksen ryhmätilassa. 
- Maakuntaan sovittavat tapaamiset voidaan toteuttaa perustellusti ja vain siihen so-

veltuvissa tiloissa, huolellista valmistautumista ja harkintaa noudattaen. 
 
 
Ryhmätoiminta ja muut tapahtumat 
lisätietoja:  aluetyöntekijä Piia Kangastupa, puh. 050 338 0845 
 hanketyöntekijä Tommi Kamppinen, puh. 045 268 0127 
 

- Ryhmätoiminnassa ja tapaamisissa noudatetaan yhteisiä, kaikkia koskevia toiminta-
ohjeita. 

- Tartuntoja estetään tehokkaimmin tarjoamalla tukea, tietoa ja toimintaa verkkovälit-
teisesti.  

- Ryhmiä, vertaistapaamisia ja muuta toimintaa, jossa osallistujat kohtaavat fyysisesti, 
järjestetään harkiten.  

- Kaikki toimintaan osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ennakkoon. 
- Peruuntumiset ovat mahdollisia. Mikäli mahdollista, toteutus siirtyy verkkoympäris-

töön. Muutoksista ilmoitetaan ilmoittautuneille henkilökohtaisesti. 
- Toiminnoissa, jotka toteutuvat useampien osallistujien ollessa fyysisesti samassa ti-

lassa, kerätään osallistujilta nimi- ja yhteystiedot, joita käytetään tarvittaessa tartun-
tatautilain (24§) tarkoittamaan jäljittämiseen. 

- Yhdistyksen toimistolla järjestettävissä tilaisuuksissa ei toistaiseksi ole tarjoilua. 
 
 
 
Vapaaehtoistoiminta ja kokemusasiantuntijat 
lisätietoja:  aluetyöntekijä Piia Kangastupa, puh. 050 3380845 
 

- Poikkeustilanne kohdistuu myös yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan. Yhdistys on 
vastuussa vapaaehtoistehtävien turvallisuudesta. Vastuu koskee myös kokemusasi-
antuntijatehtäviin palkattavia. 

- Vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat ovat yhdistyksen merkittävä voimavara ja 
tärkeitä riippumatta siitä, onko heidän tässä poikkeustilanteessa mahdollista toimia 
tehtävissään. 

- Vapaaehtoistoimintaa verkkoyhteyden ja -sovellusten kautta, tai vastaavin poikkeus-
tilanteeseen soveltuvin turvallisin tavoin, selvitellään ja mahdollistetaan. 

- Vapaaehtoistehtävään ryhtyessä, vapaaehtoinen saa aina ajankohtaisen ohjeistuksen 
siihen, kuinka tehtävässään huomioida tehtävien turvallinen suorittaminen ja koh-
taaminen (hygienia, etäisyydet, tietoturva jne.). 

- Vapaaehtoisten kanssa pidetään säännöllisesti yhteyttä. Tuki, koulutus, virkistys ja 
mahdolliset vapaaehtoisten keskinäiset tapaamiset järjestetään tarvittaessa etänä.  

- Vapaaehtoisille tarjotaan tehtävän mahdollisesti edellyttämät nenä-suusuojaimet. 


