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Ylä-Savon Vakka on STEA:n tukema hanke ajalle 2019–2021. 

Vakka tarjoaa maksutta vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistysten 

käyttöön kokoustiloja osoitteessa Pohjolankatu 4. 

Yhdistykset voivat käyttää kokoustiloja esimerkiksi kokousten pitämiseen, 

tapaamisiin, omien tapahtumien, koulutusten ja vertaisryhmien pitämiseen. 

Ylä-Savon Vakan toiminnasta lisätietoa: www.ylasavonvakka.fi



Seuraavien ohjeiden noudattaminen on

jokaisen tilan varanneen tahon vastuulla.



Jokaiseen kokoustilaan; keittiösoppi, 

olohuone ja yhteistyösali on määritetty 

maksimi henkilömäärät niin, että 

jokaiselle on istumapaikka turvaväleillä.

Keittiösoppi: 6 hlö

Olohuone: 10 hlö

Yhteistyösali: 10 hlö

Koko tilassa yhteensä 26 hlö yhtä aikaa

Henkilömäärärajoitukset Yhdistystalo Vakassa

Jos pidät yli 10 hengen tilaisuuksia on sinun varattava 

useampi tila ja jaoteltava osallistujat eri tiloihin.

Eri tiloissa voi edelleen olla eri ryhmiä, mutta pyrimme 

siihen, että ryhmät eivät kohtaa toisiaan. Huomioi 

varauksessasi riittävät siirtymäajat sekä siivoukselle 

suurempi aika kuin ennen.

Työntekijät järjestelevät varauksia viikoittain niin, että 

turvallisuus säilyy. 



OHJEET TILAISUUKSIIN

• Tule vain terveenä Yhdistystalo Vakkaan

• Desinfioi kädet saapuessasi tiloihin – kaikista tiloista löytyy käsidesiä

• Pidä turvavälit

• Laulaminen kielletty

• Suosittelemme maskien ja kertakäyttöhanskojen käyttöä – Yhdistystalo Vakka tarjoaa 

maskit ja hanskat kaikille

• Varauksen yhteyshenkilöllä tulee olla tiedossa kaikkien osallistujien yhteystiedot 

mahdollisia altistumisia ajatellen. 



SIIVOUS

• Jokainen tilanvaraaja on velvollinen desinfioimaan käyttämänsä tilan pinnat; 

ovenkahvat, tuolien ja pöytien kosketuspinnat yms.

• Siivoustarvikkeet; siivousliinat ja suihke löytyvät eteisestä!

• Näin takaamme sen, että jokainen tilan käyttäjä tulee aina puhtaaseen 

tilaan.

• Ylä-Savon Vakan työntekijät desinfioivat ovenkahvat joka päivä työpäivän 

päätteeksi.



Mahdollinen tarjoilu kokouksissa, tilaisuuksissa ja ryhmissä 
Yhdistystalolla poikkeusaikana

• Yhdistystalolla tapahtuvissa tilaisuuksissa ei voi keittää kahvia. 
• Oman harkinnan ja vastuun mukaan kahvia voi tilata tai tuoda mukanaan. 

Samoin muita tarjoiluja.
• Käytä tarjoilussa aina kertakäyttöastioita. 
• Mikäli poikkeusajan ohjeita ei voida noudattaa-

Yhdistystalon tiloja ei voi varata käyttöön.



Ymmärrämme, että poikkeusaika on tuonut mukanaan haasteita, ja 
tapaamisissa on mahdollisesti ollut vaikeaa tottua siihen, ettei toisiin täytyy 
pitää etäisyyttä. Kahvinkeitto on ollut osa tapaamisia ja usein mukava tapa 
aloittaa tapaaminen.

Ylä-Savon Vakan toiminnassa noudatetaan Pohjois-Savon Muisti Ry:n 
hallituksen laatimia ohjeita, jotka pohjautuu Aluehallintoviraston ja STM:n
ohjeisiin. 
Toiminnassamme kokoontuu valtaosaltaan riskiryhmään kuuluvia. Haluamme 
omalta osaltamme varmistaa kaikkien turvallisuuden, ja siksi luotamme 
siihen, että kaikki noudattavat ohjeitamme.



Suunnittele tilaisuutesi yhdessä Ylä-Savon Vakan työntekijöiden kanssa

Jos suunnittelet isompaa tilaisuutta, jossa on tarjoiluja ja sinua mietityttää ohjeemme –

Ole yhteydessä 

Harriet Myllyseen, p. 0440 661 271 TAI

Maarit Mykkäseen, p. 044 066 1228

Kaikkien yhteistä turvallisuutta ajatellen, vastuuta ottaen. Pidetään yhdessä huolta siitä, ettemme levitä 

koronavirustartuntoja eteenpäin, Ylä-Savon Vakan Maarit, Harriet ja Pirkko


