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Toimintaohjeet osastoille ja ystävävälityksille 
monimuotoisen ystävätoiminnalle kesäkaudelle 2021 
 
 
Suomen Punainen Risti on antanut tämänhetkisen koronatilanteen mukaisesti 
ohjeet vapaaehtoistoimintaan. Osastojen on tärkeää seurata oman alueensa 
viranomaisohjeita ja järjestön omia suosituksia. Punaisen Ristin keskustoimisto 
seuraa tilannetta tarkasti ja päivittää valtakunnallisia vapaaehtoistoiminnan 
suosituksia tarpeen mukaan.  
 
Ajantasaiset Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan suositukset löytyvät täältä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/59992 
 
Helsingin ja Uudenmaan piirin ystävät mukana valmiudessa ohjeet täältä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/59392  
 
 

Monimuotoinen ystävätoiminta Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella 
 

• Paikallinen toimintamme Punaisessa Ristissä perustuu kulloinkin sen hetkisiin 
viranomaisohjeisiin sekä järjestön valtakunnallisiin vapaaehtoistoiminnan 
suosituksiin. Viranomaiset antavat alueellisia toimintaohjeita ja -suosituksia 
tautitilanteen mukaan.  

• Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella toiminnan lähtökohtana on 
terveysturvallisuuden puitteissa toteutuva auttamistoiminta, joka toteutetaan 
viranomaisohjeita soveltaen. Tämä toimintaohje on laadittu ystävätoiminnan 
toteuttamiseksi mahdollisimman turvallisesti koronavirusepidemian aikana 
Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella.  

• Tieto rokotuksesta on salassa pidettävää terveystietoa, jonka vuoksi Punainen 
Risti ei kysy tietoa rokotuksista. Välttäkää kontaktia ja lähikontaktia vaativia 
tehtäviä alueellinen epidemiatilanne ja rokotuskattavuus huomioiden. 

• Piiritoimisto tukee osastoja, kouluttaa vapaaehtoisia sekä ylläpitää alueellista 
tilannekuvaa ja tuottaa materiaalia osastojen päätöksenteon tueksi. 

• Alueellisissa etäkokouksissa vastuuvapaaehtoisilla on mahdollisuus saada 
tukea käytännön kysymyksissä sekä tietoa toimintaympäristöön liittyen.  

 
 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59992
https://rednet.punainenristi.fi/node/59392
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Kahdenvälinen ystävätoiminta 

• Kasvokkaisen ystävätoiminnan käynnistämistä suositellaan erityisesti silloin, 
kun se pystytään toteuttamaan turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen 
(ks. liite 1). 

• Punainen Risti suosittelee tapaamisten järjestämistä ulkona mahdollisuuksien 
mukaan turvavälit huomioiden sekä tilanteissa, jossa turvaväli ei toteudu suu 
– nenäsuojaimia tai visiirejä käyttäen. 

• Suu-nenäsuojainten käyttöä suositellaan sisätiloissa tapahtuvassa 
vapaaehtoistoiminnassa. SPR:n vapaaehtoiset ovat tässä myös esimerkkinä 
muille.  

• Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Älä koskettele silmiä, nenää tai 
suuta käsilläsi. 

Kasvokkainen ryhmätoiminta  

• Kasvokkaisen ryhmätoiminnan käynnistämistä suositellaan erityisesti silloin, 
kun se pystytään toteuttamaan turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen 
(ks. liite 1). 

• Punainen Risti suosittelee tapaamisten järjestämistä ulkona mahdollisuuksien 
mukaan turvavälit huomioiden sekä tilanteissa, jossa turvaväli ei toteudu suu 
– nenäsuojaimia tai visiirejä käyttäen.  

• Suu-nenäsuojainten käyttöä suositellaan sisätiloissa tapahtuvassa 
ryhmätoiminnassa. SPR:n vapaaehtoiset ovat tässä myös esimerkkinä muille.  

• Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Älä koskettele silmiä, nenää tai 
suuta käsilläsi. 

Laitos- ja palvelutalotoiminta   

• Laitoksen yhdyshenkilön kanssa käydään läpi sen hetkinen turvallisuusohje, 
joka käydään läpi jokaisen tapaamiskerran yhteydessä paikalla olevien 
vapaaehtoisten kesken.  
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Koulutustoiminta  

 
• Lähikoulutuksia pidetään turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen, mikäli 

paikallinen epidemiatilanne sen sallii.  
• Kasvokkaiseen tilaisuuteen osallistuvien vapaaehtoisten ja koulutuksiin 

osallistuvien henkilöiden yhteystiedot tulee kerätä talteen (ks. liite 1), jotta 
tartunnalle altistuneet voidaan tarvittaessa jäljittää.  

• Osallistujille tulee kertoa, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään ja heitä voi 
rohkaista lataamaan koronavilkku-sovellus terveysviranomaisen sivuilta.  

• Osasto säilyttää yhteystietoja mahdollisen tartuntatapauksen varalta 
muutaman viikon ajan, minkä jälkeen ne tulee hävittää.  

 
Punaisen Ristin tietosuojaselosteet löytyvät täältä: 
https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja  
 
 

Riskiryhmäläiset Punaisen Ristin toiminnassa  

• Riskiryhmiin kuuluvien vapaaehtoisten mahdollisuutta osallistua 
vapaaehtoistoimintaan etänä tulee tukea, vaikka osasto aloittaisikin 
kasvokkaisen toiminnan.  

• Koronavirusepidemian aikana riskiryhmiin kuuluvat vapaaehtoiset voivat 
osallistua yhteiseen auttamistoimintaan mm. koordinoimalla toimintaa 
puhelimitse ja verkossa, ohjaamalla uusia vapaaehtoisia koulutukseen tai 
toimintaan sekä osallistumalla viestintätehtäviin, jotka ovat tärkeä osa 
kokonaisvalmiutta.   

 
Vapaaehtoisten ohjaaminen ja johtaminen  

• Kaikessa toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten tulisi perehtyä 
turvallisuus- ja hygieniaohjeisiin ennen kuin he voivat toimia lähikontaktia 
vaativassa toiminnassa.  

• Osasto yhteistyössä ystävätoiminnan yhdyshenkilön ja ystävävälityksen 
kanssa sopivat vastuunjaosta vapaaehtoisille viestimisessä alueellisen 
epidemiatilanteen muuttuessa.  

• Suojavaruste- ja laitehankinnoissa myöntämisperusteena käytetään osaston 
raportoimat toimintatilastot.  

• Laitteet ja visiirit luovutetaan osastolle, joka vastaa koordinoinnista (mm. 
suojavarusteiden jakamisesta, puhelin liittymien hankkimisesta sekä pitää 
listaa kenelle kaikille laitteita on lainattu) hyvän hallinnon mukaisesti.  

• Laitteet ovat lähtökohtaisesti osaston omaisuutta, vaikka laitteet lainataan 
vapaaehtoisille ystävävälityksen toimesta.    

• Ystävätoimintaan liittyvät purkukeskustelut voidaan järjestää pienryhmissä 
verkon välityksellä.  

• Perinteiset ystävätoiminnan virkistystapaamiset tulisi järjestää 
mahdollisuuksien mukaan etätoimintana tai ulkotiloissa, jos paikallinen 
tautitilanne sen sallii. 

https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja
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Ystävätoiminta osana Punaisen Ristin kokonaisvalmiutta  
• Ystävätoiminnan vapaaehtoisilla on tärkeä rooli järjestön paikallisen valmiuden 

turvaamiseksi. Ystävävälittäjät ja ystävävapaaehtoiset yhdessä eri 
toimintaryhmien kanssa nostavat auttamisvalmiutta erityisesti avun tarpeen 
tunnistamisessa ja palveluiden piiriin ohjaamisessa.  

• Punaisen Ristin osastot vastaavat omien resurssiensa ja mahdollisuuksiensa 
mukaisesti viranomaisten tukipyyntöihin. On tärkeää, että osastot ovat 
valmiina auttamaan paikallisten tarpeiden mukaisesti silloinkin, kun 
viranomaiset eivät aktiivisesti pyydä tukea. Tehtävät ystäville voivat olla 
viranomaisen toiminnasta tiedottaminen tai tarvikkeiden jakaminen heille, 
joita ei muuten tavoiteta.  

• Osastojen on hyvä varautua koronavirusepidemian torjumiseksi ja inhimillisten 
haittavaikutusten ehkäisemiseksi käynnistämällä sellaista auttamistoimintaa, 
jolla pystytään auttamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia (esim. 
asioimisapu, ruoka-apujakelu, jne.).   

 

Osaston Ystävät valmiudessa -toimintaryhmän luominen  

• Osastoissa toimivien ystävien ohjaaminen toimintaryhmiin parantaa 
vapaaehtoisten koordinointia auttamistilanteessa.  

• Osastoja kehotetaan perustamaan OMA:ssa Ystävät valmiudessa -
toimintaryhmän, jossa osasto tai ystävävälitys voi viestiä uusista 
auttamistehtävistä alueella toimiville ystäville. Yhteinen avoin toimintaryhmä 
toimii viestintäkanavana auttamistilanteessa.  

• Toimintaryhmän voi luoda osaston ystävätoiminnan yhdyshenkilö, joka jakaa 
vastuuhenkilöille sekä ystävävälittäjille tarvittavat J2-vastuuvapaaehtoisen 
käyttäjäoikeudet. Ystävätoiminnan yhdyshenkilö voi kääntyä piirin puoleen 
käyttäjäoikeuksiin liittyen sekä kysyä käytännön neuvoa ystävien alueellisissa 
etäkokouksissa.  

 
Lisätietoa avoimen toimintaryhmän luomiseen löytyy täältä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/56277  

https://rednet.punainenristi.fi/node/56277
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Osaston ystävävälitys ja ystävävapaaehtoiset  

• Paikallisella ystävävälityksellä on kattavaa tietoa alueen asiakkaista sekä 
vapaaehtoisista.  

• Ystävävapaaehtoisia kannustetaan olemaan yhteydessä omaan 
ystäväasiakkaaseen puhelimitse tai, jos paikallinen tilanne sen sallii, 
turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen ulkona tai sisätiloissa.  

• Kuulumisten lisäksi vapaaehtoinen voi kartoittaa asiakkaan tilannetta ja 
tarvittaessa ohjata asiakasta avun piiriin.  

• Ystävät viestivät toiminnassa nousseista huolista paikalliseen 
ystävävälitykseen, jossa ystävävälittäjät merkitsevät tiedot (mm. avuntarve) 
sähköisessä ystävävälityksessä olevaan asiakaskorttiin. Näin järjestön toimijat 
(ml. piiri, osastot, ystävävälitys) voivat ylläpitää ajankohtaista tilannekuvaa 
alueilla asuvista avuntarvitsijoista.  

• Mikäli vapaaehtoisella herää huoli ikäihmisestä, hänellä on oikeus tehdä 
hänestä huoli-ilmoitus anonyymisti, jolloin vastuu siirtyy oman kunnan 
sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.  

• Suosittelemme, että vapaaehtoinen kertoo huolestaan ensin ystävävälittäjälle. 
Tarvittaessa välittäjä ja vapaaehtoinen voivat tehdä huoli-ilmoituksen 
yhdessä.  

• Ennen huoli-ilmoituksen tekemistä on suositeltavaa, että huolen kohteena 
olevalle henkilölle kerrotaan ilmoituksen tekemisestä.  

• Välittäjä voi tarvittaessa olla yhteydessä ystäväasiakkaan lähiomaisiin tai 
ystäväpyynnön tehneeseen tahoon. Tilanne pitää kuitenkin aina arvioida 
tapauskohtaisesti. 

 
Punaisen Ristin ohje huoli-ilmoituksen tekemiselle löytyy täältä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/53956  
  
Koronatilanne aiheuttaa huolta ystävätoiminnan asiakkaissa, joten osaston on 
tärkeää varmistaa, että puhelin- tai muu yhteys säilyy. Kannustamme ystäviä 
olemaan asiakkaisiin yhteydessä puhelimitse tai verkon välityksellä esimerkiksi 
Skypeä hyödyntäen tai viestittelemällä.  
 
Katso ohjeet soittamiseen täältä: https://rednet.punainenristi.fi/cyo2020 
 

https://rednet.punainenristi.fi/node/53956
https://rednet.punainenristi.fi/cyo2020
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Asiointiapu  

• Asiointiapua voidaan antaa niille avunsaajille, jotka eivät pysty asioimaan itse 
ja jotka eivät ole sairastuneet koronavirustautiin.  

• On tärkeää huomata, että Punaisen Ristin vapaaehtoiset eivät järjestä asiointi 
– tai saattoapua koronavirustautiin sairastuneille tai altistuneille henkilöille. 
Heitä auttavat kunnan ammattityöntekijät. Viranomaisten kanssa erikseen 
sovittujen toimintatapojen puitteessa voimme alueellisesti tukea, mutta 
lähtökohtaisesti vapaaehtoiset tukevat avunsaajia, jotka eivät muuten pärjäisi 
arjessa (esim. kaupassa asiointi, lääkärillä käynti, jne.).  

• Osastojen tulisi löytää avun antamisen tapoja, joissa käteisen käsittelyä 
vältetään.  

• Vaihtoehtoisten toimintatapojen löytämisessä kunnan, kauppaketjujen ja 
muiden auttajien kokemukset ja yhteiset käytännöt ovat tärkeitä huomioida 
auttamistoimintaa suunniteltaessa. 

• Osasto voi näin tukea heikoimmassa asemassa olevia vaarantamatta 
avunsaajien ja vapaaehtoisten terveyttä.  
 

Piirikohtainen Asiointiapu – ohje osastoille: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/59317  

Ruoka-apujakelu 

• Piirin alueella useat osastot jakavat EU:n ruoka-apua sekä hävikkiruokaa.  
• Ruokajakelun lähtökohtana on, että jaamme ruokatarvikkeita erityisen 

haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, jotka hyötyisivät ruokajakelusta.  
• Poikkeustilanteessa paikallinen viranomainen voi olla yhteydessä osastoon ja 

pyytää apua ruokahuollon jakamisessa alueella asuville vähävaraisille.  
• Mikäli osasto saa pyyntöjä paikallisilta viranomaisilta, asiasta on hyvä 

informoida piirin valmiuspäällikköä tai toiminnanjohtajaa.   
• Ruoan valmistamista ja tarjoilemista muille on syytä välttää aina sairaana 

ollessa. Käsien puhtaus ja ruoan muu hygieeninen käsittely ovat tärkein keino 
välttää monenlaisia elintarvikkeiden välityksellä tarttuvia tauteja. 

• Avun hakemisessa suosittelemme, että paikan päälle kotitaloudesta apua 
saapuu hakemaan vain yksi henkilö.  

• Ruokatavarat pakataan ennen jakamista valmiiksi nk. akuuttikasseiksi. 
Valmiiksi tehtyjen kassien sisältöön ei ole mahdollista vaikuttaa, jotta niiden 
jakelu sujuu turvallisesti.  

• Avunsaajien välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 
metrin turvavälien ylläpitämiseen. 

• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä tulee ohjeistaa turvaväleistä, 
muistuttaa hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien 
puhdistamiseen. 

• Järjestäjä voi epidemiatilanteen mukaan suositella kasvomaskin käyttöä. 
• Punaisen Ristin vapaaehtoiset vastaavat tilaisuuden turvallisista järjestelyistä 

ja ohjeiden soveltamisesta.  
• Liitännäistoimet toteutuvat tiedottavina tai liitännäistoimissa hyödynnetään 

sähköisiä verkkoyhteyksiä. 
• Yli 70-vuotiaiden ei tule osallistua ruoka-avun jakamiseen vapaaehtoisina.  
• Yli 70-vuotiaiden avuntarvitsijoiden osalta ruoka-apu voidaan toimittaa 

vapaaehtoisten avulla henkilön kotiin. Kotiin toimitettaessa on huomioitava, 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59317
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että Punaisen Ristin vapaaehtoiset suojautuvat turvallisuus – ja 
hygieniaohjeiden mukaisesti sekä välttävät tarpeettomasta kontaktista. 

 
Punaisen Ristin ohjeet ruoka-aputoiminnalle löytyvät täältä: 
https://rednet.punainenristi.fi/Ruoka-apu    
  
Verkkoystävätoiminta  

• Punaisen Ristin verkkoystävät ovat valtakunnallisesti toimivia paikallisia 
vapaaehtoisia, jotka toimivat OMA:ssa.  

• Verkkoystävätoiminta poikkeustilanteessa mahdollistaa keskusteluapua yli 18-
vuotiaille ilman kasvokkain tapahtuvaa tapaamista.  

• Toivomuksena on, että auttajaksi ryhtyvän oma elämäntilanne on kunnossa, 
ja että hän sitoutuu toimintaan vähintään 6 kuukaudeksi.  

• Verkkoystävätoimintaan kannattaa suositella sellaisia avunsaajia, jotka 
hyötyisivät toiminnasta.   

 
Punaisen Ristin ohjeet verkkoystävätoiminnalle löytyvät täältä: 
https://rednet.punainenristi.fi/verkkoystavatoiminta  
  

Verkkoryhmätoiminta  

• Osasto voi kartoittaa jo olemassa olevien toimintaryhmien osalta, onko 
alueella tarvetta ryhmätoiminnalle, joka toimisi etäyhteyksillä.  

• Verkkoryhmätoimintaa voi toteuttaa pienryhmissä tai palvelutalon asukkaille 
käyttäen omaa tietokonetta tai ystävävälityksestä lainattua tablettia.  

• Tapaamisten, koulutusten ja kokousten pitämiseen etänä suosittelemme 
esimerkiksi maksuttoman Microsoft Teams- järjestelmän käyttöä. 

 
Punaisen Ristin ohjeet etätoiminnalle löytyvät täältä:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/60997  
 
  
Ystävätoiminnan tapaamiset 
 
Piiri on koronaepidemian aikana järjestänyt osastoille Tässä ja Nyt – tunteja, jossa 
kerromme ajankohtaisista aiheista tautitilanteesta ja koronaepidemian vastaisesta 
työstä. Piiri on myös jakanut osastoille viikoittaisia Fact Sheet-tiedotteita operaation 
kulusta sekä ajankohtaisista asioista.  
 
Tapaamisten ajankohdat löytyvät täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/59392  
 

https://rednet.punainenristi.fi/Ruoka-apu
https://rednet.punainenristi.fi/verkkoystavatoiminta
https://rednet.punainenristi.fi/node/60997
https://rednet.punainenristi.fi/node/59392
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Avustukset osastoille 
 
Osastoilla on mahdollisuus hakea taloudellista tukea koronan vuoksi tehtävään 
auttamistyöhön. LähiTapiolan tuki osastoille on tarkoitettu erityisesti 
vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukemiseen ja innostamiseen. Tapahtumat on 
toteutettava maalikuu 2022 saakka. 
 
 
Lisätietoa osastojen korona-avustuksista:   
https://rednet.punainenristi.fi/koronaavustus 
 

Ystävätoiminnan tukimateriaalit koronavirusepidemian aikana  

 
• Punaisen Ristin päivittyvä turvallisuus- ja hygieniaohje vapaaehtoistoimintaan:  

https://rednet.punainenristi.fi/node/59469   
 

• Helsingin ja Uudenmaan piirin ystävätoiminnan ohjeet vapaaehtoisille: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/59392  

 
• Helsingin ja Uudenmaan piirin Tässä ja Nyt -tunnit: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59545  
 

• Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan kurssit löytyvät OMA-järjestelmästä: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/events  
 

• Viestintämateriaalit: https://rednet.punainenristi.fi/node/59443  
 

• OMA:n hyödyntäminen vapaaehtoisille viestimisessä: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/55265  

 
• Uusien vapaaehtoisten perehdytys: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59466  
 

• Punaisen Ristin Kartalla koronasta? -verkkomateriaali: 
https://prezi.com/view/rrKmxNbnjwoIYUiplCrq/  
 

• Punaisen Ristin koronavirusepidemian henkisen tuen koulutusmateriaalit:  
https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-79428/state-
jurdcmbqgqrcytzr/page-79456   

 
• Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän ohjeet:  

o suomeksi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8JG5DuOKiy30a50oHaZ7zLe 
o ruotsiksi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8KEjjDcQLYCGYjWw_GPIzfQ  

o englanniksi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8JasKrdTW-ItDN4kV0bKDGY 

 
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartta: https://thl.fi/koronakartta  

 

https://rednet.punainenristi.fi/koronaavustus
https://rednet.punainenristi.fi/node/59469
https://rednet.punainenristi.fi/node/59392
https://rednet.punainenristi.fi/node/59545
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/events
https://rednet.punainenristi.fi/node/59443
https://rednet.punainenristi.fi/node/55265
https://rednet.punainenristi.fi/node/59466
https://prezi.com/view/rrKmxNbnjwoIYUiplCrq/
https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-79428/state-jurdcmbqgqrcytzr/page-79456
https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-79428/state-jurdcmbqgqrcytzr/page-79456
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8JG5DuOKiy30a50oHaZ7zLe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8KEjjDcQLYCGYjWw_GPIzfQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8JasKrdTW-ItDN4kV0bKDGY
https://thl.fi/koronakartta
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• Epidemia.fi – sivusto toimintaympäristön arvioimiseksi: 
https://www.epidemia.fi/  
 

• Ylen uusimmat koronatiedot Uudellamaalla: https://yle.fi/uutiset/3-11253125  
 
 
 
 
Liitteet  
 
Liite 1 HUP:in turvallisuus- ja hygieniaohje ryhmä ja kasvokkaiselle toiminnalle  
 
Punaisen Ristin päivittyvät turvallisuus- ja hygieniaohjeet ja siinä mainitut 
terveysturvallisuusohjeet kattavat toimenpiteitä, joita tulisi noudattaa kaikessa 
toiminnassa.  
 
Näin osastosi huomioi turvallisuuden vapaaehtoistoiminnassa: 
 
• Vapaaehtoistehtäviä ei saa tehdä sairaana. 
• Jos sinulla on varmistettu koronavirustauti, pysyttele THL:n ohjeiden mukaisesti 

kotona. 
• Ilmoittautuminen tapaamisiin suositellaan tehtäväksi ennakkoon sekä paikan 

päällä käyttämällä esim. google forms/ Microsoft forms mahdollisten altistusten 
selvittämiseksi. Tiedot pidetään tietokannassa 2 viikkoa, jonka jälkeen ne tulee 
poistaa tietosuojarajoituksien takia.  

• Koulutukset toteutetaan verkossa, mutta purkukeskustelut pienryhmissä 
lähitapaamisissa.   

• Jokaisella osallistujalla tulee olla omat harrastusvälineet (esim. virkkauskoukut) 
koko ryhmätapaamisen ajan.  

• Jos osallistujamäärää on ryhmätapaamisissa iso, ja ei voida varmistaa 
turvaetäisyyksiä, suositellaan otettavan vain osa ryhmästä kerrallaan. 

• Tiloissa pitää olla mahdollisuus käsienpesuun tai käsidesi on saatavilla. Kaikki 
myös ohjataan pesemään kädet/käyttämään käsidesiä heti tapaamisten alussa.  

• Hyvästä käsihygieniasta huolehditaan lähikontaktissa koko tapaamisen ajan sekä 
kokoontumistilat on puhdistettava (esim. pöydät ja ovenkahvat). 

• Suu-nenäsuojainten käyttöä suositellaan sisätiloissa tapahtuvassa 
ryhmätoiminnassa. SPR:n vapaaehtoiset ovat tässä myös esimerkkinä muille.  

• Tapaamiset, joihin osallistuu lapsia, otetaan huomioon THL:n suositus maskien 
käytön ikärajoista. 

• 2 metrin turvavälien toteutumisesta on huolehdittava ja suu-nenäsuojainta tulisi 
käyttää aina sisätiloissa sekä tilanteissa missä turvaväli ei toteudu (esim. 
heikkokuntoisen ystäväasiakkaan kanssa ulkoileminen). Kertakäyttöiset 
suojakäsineet haluttaessa. 

• Sähköposti/WhatsApp-ryhmässä on helppo viestiä seuraavista tapaamiskerroista 
ja mahdollisista rajoituksista. Osallistujilta kysytään lupa ennen ryhmään 
liittämistä. 

https://www.epidemia.fi/
https://yle.fi/uutiset/3-11253125
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Suojavarusteet erilaisissa auttamistehtävissä 
Etäkontakti Puhelinauttaminen, chat 

tms. 
Ei suojavarusteita, hyvä 
käsihygienia. 

Kontakti ulkona Turvaväli toteutuu 
(vähintään 2 m) 

Ei suojavarusteita, hyvä 
käsihygienia.  

Kontakti ulkona Turvaväli ei toteudu Suu-nenäsuojain / visiiri, 
hyvä käsihygienia.  

Kontakti sisätilassa  Suu-nenäsuojain / visiiri, 
hyvä käsihygienia.  
Sisätilojen ilmanvaihdosta 
on hyvä huolehtia 
esimerkiksi avaamalla 
ikkuna. 

 
 
Suojavarusteista on hyötyä vain, jos niitä käytetään oikein. Suojus on puettava ja 
riisuttava oikealla tekniikalla, vaihdettava usein ja hävitettävä turvallisesti. Parasta 
suojautumisessa on siksi ensisijaisesti huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja 
turvaetäisyydestä. 
 
Tutustu suojavarusteiden käyttöohjeeseen 
Tutustu THL:n suositukseen kasvomaskien käytöstä 
Tutustu Punaisen Ristin vapaaehtoisen vakuutukseen  
 
 
 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59735
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://rednet.punainenristi.fi/node/59709
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