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Reserviläisliitto ry

TURVALLISUUSOHJEET
Näitä turvallisuusohjeita noudatetaan Reserviläisliiton sääntömääräisessä liittokokouksessa,
joka pidetään lauantaina 21.11.2020 Seinäjoella.
Reserviläisliiton hallitus linjasi seuraavaa ylimääräisessä sähköpostikokouksessaan:
Nykyisessä epidemiatilanteessa liiton kokous voidaan järjestää suunnitellusti fyysisenä kokouksena
Seinäjoen Kongressikeskus Framilla. Järjestelyissä on kuitenkin huomioitava viranomaisohjeet ja
yleinen turvallisuus, joka vaatii tarkkaa ennakkotietoa kokoukseen osallistuvien määrästä. Tämän
johdosta kaikilta kokousosallistujilta edellytetään ennakkoilmoittautuminen. Lisäksi liitto on
vedonnut yhdistyksiin, että yhdistykset lähettäisivät vain virallisen edustajan kokoukseen. Kun
yhdistys lähettää valtakirjan, niin virallinen edustaja katsotaan silloin ilmoittautuneeksi.
Valtakirjoja otetaan vastaan 15.11.2020 klo 23.59 saakka.
Virallisesti ilmoittautuneille lähetetään nämä turvallisuusohjeet ennen kokousta ja ohjeet
julkaistaan myös liiton kotisivuilla.
Liitto seuraa tarkasti Seinäjoen kaupungin tiedotteita alueen koronatilanteesta. Mikäli
kokoontumisrajoituksia kiristetään ennen kokousta, niin liittokokous saatetaan peruuttaa. Jos
näin tapahtuu, niin liitto ilmoittaa siitä välittömästi jäsenyhdistyksilleen ja kokoukseen jo
ilmoittautuneille.

Osallistujien vastuu
Liittokokouksen osallistujien tulee huomioida seuraavat seikat:
 liittokokoukseen ei saa tulla, mikäli ei ole ennakkoilmoittautunut
 liittokokoukseen ei saa tulla, jos on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita
 Koronavilkku tulee olla ladattuna puhelimeen, jos henkilön puhelin sen mahdollistaa
(koronavilkku.fi)
 kasvomaskeja tulee käyttää koko tapahtuman ajan (maskeja on saatavilla kokouspaikalla)
 muistettava käsi- ja yskimishygenia
 riskiryhmään kuuluvien ei tulisi osallistua kokoukseen
 tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää ja pyritään pitämään turvaväli eli 1-2 metriä
 osallistujia ohjataan järjestyksenvalvojien välityksellä liikkumaan niin, että ruuhkat
vältetään, lisäksi pyritään välttämään turhaa liikkumista kokoustilassa
 varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä saapuessaan kokouspaikalle
 mahdolliset etukäteen pyydetyt puheenvuorot esitetään kokoustilan edessä olevasta
puhujapöntöstä.

3.11.2020

Järjestäjien vastuu
Kokouspaikka
Liittokokous järjestetään Kongressikeskus Framin auditoriossa, joka voidaan jakaa kolmen osaan.
Kokouksen järjestäjä päättää ennakkoilmoittautumisen päätettyä, että onko tarvetta jakaa
kokoustila vai ei. Kokoustilassa on merkitty ne paikat, joille ei saa istua. Kokoustilaa tullaan ja
poistutaan järjestyksen valvojien ohjeiden mukaan. Mahdollisessa äänestystilanteessa
noudatetaan järjestyksenvalvojien antamia ohjeita. Järjestäjällä on velvollisuus pitää ajantasaista
osallistujalista yhteystietoineen.
Jos yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa todetaan koronavirustartunta
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle
lääkärille. Jos tilaisuuteen osallistuneilla todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko
tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti
karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi osallistujien yhteystiedot on
kirjattu omaksi dokumentiksi, joka tarvittaessa luovutetaan jäljittäjille.
Aluehallintoviraston tiedote 23.10.2020
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston marraskuun rajoituspäätös rajaa kokoontumiset
tartuntatautilain nojalla Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi), Pirkanmaan (ml.
Punkalaidun) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueella niin, että sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä on 50 henkilöä. Mikäli
tilaisuudessa pystytään noudattamaan annettuja ohjeita turvallisuudesta, voi tilaisuuteen
osallistua useampiakin henkilöitä.
Nämä ohjeet perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
ohjeisiin, jotka on annettu 21.9.2020.
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoon
tumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d781444bb0686c8eeb6/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3
%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf?version=1.3&t=1600765844124

