
päivitetty 25.1.2022 

 

Uudenmaan ja Kirkkonummen Lastenliitot noudattavat toiminnassaan viranomaisten (mm. THL, STM, 

OPH, AVI) sekä kunnan/ kaupungin, ja toimintapaikkojemme (koulut) ohjeistuksia ja suosituksia. 

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja toimimme kunkin hetken ohjeistusten mukaisesti.  

Alle on koottu esimerkkejä, kuinka huomioimme korona-ajan terveysturvallisuuden toiminnassamme.  

 

Lasten ja henkilökuntamme hyvinvointi ja turvallisuus on meille ensisijainen asia kaikessa 

toiminnassamme. Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen toimintaan arvioi osallistuja itse tai 

osallistujan huoltaja, joka konsultoi tarvittaessa hoitavaa lääkäriä. 

*Toimintaan ei saa osallistua lievästikään sairaana.  

*Ohjaajat ja toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret käyttävät kasvomaskia suositusten mukaisesti. 

Päätöksen lapsen maskin käytöstä tekee huoltaja. Kerhoilla ja leireillä on osallistujille tarjolla maskeja 

suositukset huomioiden. 

*Toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa.   

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina ennen toimintaan tuloa ja sieltä lähtiessä. Lisäksi kädet 

pestään ennen ruokailua, wc-käynnin jälkeen, siirtymätilanteissa, aivastamisen tai yskimisen jälkeen ja 

aina silloin kun kädet ovat likaiset. Lapset ohjataan käsien pesulle myös aina ennen yhteisten pelien 

pelaamista sekä pelin päätyttyä, esimerkkinä frisbien heitto, jossa kaksi lasta koskee samaan 

liikuntavälineeseen. Mikäli käsienpesumahdollisuutta ei ole, niin käytetään käsihuuhdetta. Ohjaajat 

muistuttavat lapsia käsienpesussa.  

*Toiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita tartuntojen välttämiseksi. Tarpeettomia lähikontakteja 

vältetään ja esimerkiksi kättelyä ja halailua vältetään pandemian aikana. Lapsia ohjataan toimintoihin ja 

leikkeihin, jossa pystytään välttämään tarpeettomat lähikontaktit. Vallitsevien ohjeistusten mukaisesti 

huomioidaan turvavälit. 

*Kaikessa toiminnassa haetaan väljyyttä tilaratkaisuilla ja tarvittaessa pandemiatilanne huomioiden 

toiminta tapahtuu ulkona. Korona-tilanteen niin vaatiessa, siirretään toiminta täysin ulkotoiminnaksi. 

Osallistujilla tulee olla säänmukaiset ulkoiluvaatteet mukana.  

*Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä käytetään nenäliinaa, joka heitetään sen jälkeen pois. Mikäli 

nenäliinaa ei ole käytettävissä, suojataan suu kyynärtaipeella.  

*Kosketuspinnat ja tarvittaessa yhteisessä käytössä olevat toimintatarvikkeet pyyhitään. (Kouluilla 

tilojen siivouksesta vastaa toimipaikan siivooja.) 

*Omien lelujen ja liikuntatarvikkeiden tuominen leirille / muuhun toimintaan on mahdollista, mikäli 

lapsi ja huoltaja näin yhdessä sopivat. Huoltajat huolehtivat tarvittaessa lasten omien tavaroiden 

pyyhkimisestä / desinfioimisesta. 

*Ruokailussa ja välipalalla toimitaan voimassa olevien ohjeiden mukaisesti, huomioiden mm. ruokien 

jakaminen. Leireillä, joissa lapset valmistavat itse välipalan, tilanteen vaatiessa jaetaan jokaiselle omat 

tarvikkeet ja elintarvikkeet kokkailua varten. 

*Toiminnassa huomioidaan kulloinkin voimassa olevat ryhmien kokorajoitukset sekä suositukset 

pienryhmätoiminnan järjestämiseen. 

*Huoltajat eivät toistaiseksi (01/2022) voi tulla sisälle tiloihin, vaan hakevat lapsensa piha-alueelta. 

*Harrastekerhotoiminnassa tulee varautua siihen, että toiminta saattaa lyhyelläkin varoitusajalla 

muuttua (esimerkiksi muuttua lähikerhosta etäkerhoksi) tai peruuntua. Mikäli muutoksia tulee olemme 

huoltajiin yhteydessä. Mikäli lähikerhoja ei pystytä toteuttamaan niin pyrimme mahdollisuuksien 

mukaan järjestämään etäkerhoja tai jakamaan toiminta-aiheisia ohjeita ja vinkkejä. Korvaavaa 

toimintaa järjestettäessä kerhomaksuja ei palauteta. 

 

Olettehan rohkeasti yhteydessä, mikäli haluatte tietää lisää. 
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Uudenmaan Lastenliiton toiminnanjohtaja 
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