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KORONAVIRUS JA TURUN NMKY:N KÄYTÄNNÖT  
 

Nämä ohjeet on laadittu, jotta voimme jatkaa toimintaamme ja tapahtumien toteuttamista Turun 
NMKY:ssa vastuullisesti turvaten jokaisen käyttäjän ja toimintaan osallistujan turvallisuuden ja terveyden.  
   
Yleistä  
 
Reagoimme koronatilanteen muutoksiin ja tarkennamme ohjeita tarpeen mukaan.   
Tärkeintä on nyt huolehtia vastuullisesti sekä osallistujien ja luottamushenkilöiden että työntekijöiden 
turvallisuudesta.   
 

• Valtioneuvosto suosittelee, ettei kiihtymisvaiheessa järjestetä yli 20 hengen yksityistilaisuuksia. 
Tapahtumiin on tehty ja tehdään suosituksen perusteella muutoksia yhteistyössä tapahtumien 
järjestäjien kanssa. Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät osastojen ja toiminta-alueiden 
verkkosivuilla ja muissa tiedotuskanavissa.  
 

• Suosittelemme jokaista lataamaan puhelimeensa koronavilkun, jos sitä ei jo ole.   

   
Turun NMKY:n toimistotiloissa asioiminen 29.10. alkaen  
 

• Yhdistystoimisto palvelee vuoden loppuun ma-pe klo 10–14. Asioita pääsee kuitenkin edelleen 
hoitamaan myös muina aikoina sopimalla siitä työntekijän kanssa etukäteen.  
 

• Toimistotiloihin ei saa tulla sairaana tai oireisena.   
 

• Muistathan myös huolehtia hyvin yleisistä hygieniaohjeista, kuten käsien pesusta.  
 

• Vältäthän turhaa oleskelua toimistolla.  
 

• Pidä turvavälit kaikissa tilanteissa.  
 

• Työntekijät tekevät töitä osittain etänä. Heidät kaikki tavoittaa puhelimella ja sähköisillä 
kanavilla toimistoaikaan. Jos asian hoito vaatii kasvokkain tapaamisen tai tapaamisen kello 16 
jälkeen, sovi tapaamisesta etukäteen.  
 

• Työntekijät osallistuvat kokouksiin etänä, jos mahdollista.  
 

• Työturvallisuussyistä työntekijöiden työhuoneisiin menoa on vältettävä.  
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Kokoukset ja toimintaryhmien toiminta Turun NMKY:n tiloissa 29.10. alkaen  
 
Toimitiloissa voi järjestää kokouksia ja muuta toimintaa, kunhan osallistujien terveydestä ja turvallisuudesta 
huolehditaan hyvin.      

•     Työntekijöiden käytössä olevat tilat (mm. saunatilat, loungen neuvottelutila) vapautuvat 
vapaaehtoisten käyttöön päivittäin klo 16.30 alkaen.  

•     Jatkossa tiloissa voi kokoustaa kerrallaan rajoitettu henkilömäärä. Tilakohtaiset 
henkilömäärät ovat seuraavat: 

- Juhlasali 50 hlö 
- Juhlasalin kahvio 15 hlö 
- Johtokunnanhuone 12 hlö 
- Loungen neuvotteluhuone 6 hlö  

•     Kokoustiloissa on saatavilla käsidesiä ja desinfiointipyyhkeitä. Tilojen siivouksessa erityistä 
huomiota kiinnitetään kosketuspintojen pyyhintään. 

•     Kaikki käytetyt astiat tiskataan tiskikoneessa. Mitään ei tiskata käsin.   

•     Toimiston WC on vain työntekijöiden käytössä.   

•     Kokoustilan ikkunoita on hyvä pitää auki ilmanvaihdon tehostamiseksi, jos se on mahdollista. 
Ikkunat pitää muistaa tällöin myös sulkea! 

 
Näillä turvallisuusohjeilla pyritään minimoimaan tartuntariski ja säilyttämään toimintamahdollisuudet myös 
jatkossa.     
     
Lisätietoja tästä ohjeistuksesta antaa ja koronaan liittyvissä kysymyksissä auttaa pääsihteeri 
Satu Alanen p. 040 828 9799 satu.alanen@ymca.fi   
 
 
 


