
Yhdistystalo Vakan tilanvaraajien ohjeet Korona- aikana 

Päivitetty 20.5.2021



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



Jokaiseen kokoustilaan; keittiösoppi, 

olohuone ja yhteistyösali on määritetty 

maksimi henkilömäärät niin, että jokaiselle 

on istumapaikka turvaväleillä.

Keittiösoppi: 4 hlö

Olohuone: ei varauksia 

Yhteistyösali: 10 hlö

Koko tilassa saa olla yhteensä 14 hlö yhtä 

aikaa

Henkilömäärärajoitukset Yhdistystalo Vakassa

Jos pidät yli 10 hengen tilaisuuksia on sinun varattava useampi 

tila ja jaoteltava osallistujat eri tiloihin.

Yhdistystalo Vakassa voi kokoontua vain 1 ryhmä kerrallaan. 

Tällä takaamme jokaisen turvallisen kulkemisen tilaan ja tilassa. 

Huomioi varauksessasi riittävät siirtymäajat sekä siivoukselle 

suurempi aika kuin ennen.

Työntekijät järjestelevät varauksia viikoittain niin, että 

turvallisuus säilyy. 



Jokaisen tilassa toimintaa järjestävän yhdistyksen vastuulla on kerätä osallistujien yhteystiedot, jotta 

altistumisten jäljittäminen on helpompaa. Osallistujalistoja saa Yhdistystalo Vakasta.

Ylä-Savon Vakan toiminnassa sekä Yhdistystalo Vakassa asioivilta henkilöiltä kerätään myös yhteystiedot 

samaa käyttötarkoitusta varten.

Tietoja säilytetään viikon ajan tapaamisesta.

Osallistujien yhteystietojen kerääminen



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.



Tarjoilu kokouksissa, tilaisuuksissa ja ryhmissä Yhdistystalolla poikkeusaikana

• Yhdistystalolla tapahtuvissa tilaisuuksissa ei voi keittää kahvia tai tarjoilla muualta 
ostettuja tarjoiluja. 

• Tällä pyrimme siihen, että koko varauksen ajan maskit ovat päässä☺
• Mikäli poikkeusajan ohjeita ei voida noudattaa-

Yhdistystalon tiloja ei voi varata käyttöön.



Ylä-Savon Vakan toiminnassa noudatetaan Pohjois-Savon Muisti Ry:n hallituksen 
laatimia ohjeita. 

Toiminnassamme kokoontuu valtaosaltaan riskiryhmään kuuluvia. 

Haluamme omalta osaltamme varmistaa kaikkien turvallisuuden, ja siksi luotamme 
siihen, että kaikki noudattavat ohjeitamme.

Kiitos sinulle, että huomioit ohjeet toiminnassasi!



Suunnittele tilaisuutesi yhdessä Ylä-Savon Vakan työntekijöiden kanssa

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

ole yhteydessä 

Harriet Myllyseen, p. 0440 661 271

Kaikkien yhteistä turvallisuutta ajatellen, vastuuta ottaen. 

Pidetään yhdessä huolta siitä, ettemme levitä koronavirustartuntoja eteenpäin!


