OHJEISTUS 10.10.2020 TOIMINTAPÄIVÄN TURVALLISUUDEN TAKAAMISEKSI

Turvallisuusvastaavan nimeäminen
Puolue pyytää jokaiseen toimintapäivän tilaisuuteen nimettävän turvallisuusvastaava.
Turvallisuusvastaava hankkii tapahtumapaikalle kasvomaskeja, kertakäyttöhansikkaita sekä
käsidesiä. Käsidesi tulee olla kaikkien tapahtumassa vierailevien saatavissa ja kaikkien
puolueaktiivien, joilla ei ole terveydellistä estettä maskin käytölle, tulee käyttää tilaisuuden ajan
kasvomaskia. Turvallisuusvastaava tarkkailee tapahtuman aikana turvavälien toteutumista ja
huomauttaa jos turvavälejä ei noudateta.
Tarrat muistuttamaan turvaväleistä
Tässä kirjeessä saatte käyttöönne turvaväleistä muistuttavia tarroja. Tarroja voi liimata maahan,
telttaan tai kartongille. Tarrojen tulee olla tapahtumassa esillä, ja turvallisuusvastaava voi pitää
kartongille liimattua tarraa käsissään. Katuliidulla voi piirtää maahan turvavälejä havainnollistavia
viivoja ja vierailijalle voidaan liidulla merkitä maahan paikka sekä turvavälit. Kirjeessä on mukana myös
logo-tarroja, joita voi liimata kasvomaskeihin.
Turvallisuusvastaavan tehtävät
Mikäli tapahtumaan osallistuu puoluejohtoa, on käytössä oltava äänentoisto ja puhujakoroke.
Turvallisuusvastaava toimii tilaisuudessa juontajan roolissa. Ennen vieraan juontamista ”lavalle”,
juontajan tehtävänä on lisäksi muistuttaa läsnäolijoita siitä, että tällä kertaa emme voi halata, kätellä
tai olla liian lähellä toisia. Äänentoisto mahdollistaa sen, että puoluejohto ja kansanedustajat voivat
vastata korokkeelta paikalla olijoiden kysymyksiin, ilman että turvavälit vaarantuvat. Mikäli koroketta
ja äänentoistoa ei ole käytettävissä, merkitään katuliidulla maahan turvavälit havainnollistavat viivat.
Mikäli tilaisuudessa on tarjoilua, tulee terveysturvallisuus huomioida käyttämällä tarjoiltaessa
hansikkaita ja varmistamalla, että tarjoilua jonottaessa turvavälit säilyvät. Tässäkin auttavat
merkinnät maassa, joiden avulla turvavälien toteutumista seurataan.

Tehtävämme on toimintapäivänä innostaa ihmisiä, omia aktiiviamme sekä tapahtumassa vierailevia
ohikulkijoita, ja samalla tarjota suomalaisille mahdollisuus kertoa mitä heillä on sydämellään. Tänä
vuonna toteutamme tätä tarkoitusta poikkeuksellisissa oloissa, jolloin puolueen ja sen aktiivien
tehtävä on myös suojella tapahtumaan osallistujien terveysturvallisuutta. Tämän turvaamiseksi
jokaisessa tapahtumassa tulee toteuttaa yllä mainitut turvallisuutta koskevat ohjeet.
Tapahtumia on 10.10. 2020 valtakunnallisesti lähes 100! Kiitos siitä teille. Torien lisäksi toivomme
hallitsevamme myös sosiaalista mediaa toimintapäivänä. Pyydämme julkaisemaan tapahtumista
kuvia aihetunnisteella #sydamella #SDP sekä lähettämään kuvia puoluetoimistolle
ulla.mikkola@sdp.fi, jotta saamme kuvia myös puolueen kanaviin julkaistavaksi.
Valokuvaustilanteissakin pitää muistaa turvavälit.
Turvallista toimintapäivää toivottaen,
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