
 

 
 

 

 
 

       
      

 

        

       
   

      

     
  

        

       
      

      
      

     
    

          
   

   
 
 

        
      

    

 

 

      
     
      
     
    

 

   
 

    
 

 
        

       
  

 
  

       
     

      

         
16.10.2020
VALVEEN KANTIN JA ELOKUVAKOULUN LUOKKIEN KÄYTTÖ SYYSKAUDELLA 2020

Valveen Kantin ja elokuvakoulun luokkien käyttöön on tullut muutoksia, joilla pyritään 
ehkäisemään mm. eri ryhmien kohtaamista koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen 
aikana: 

• Tilojen maksimihenkilömäärä rajoitetaan niin, että turvavälit toteutuvat tilassa.

• Kanttiin ja elokuvakoulun luokkiin kuljetaan sisään ja poistutaan tavalliseen tapaan kahvilan
nurkassa olevan oven kautta.

• Tilojen eteisaulaan ei saa jäädä viettämään aikaa.

• Tiloihin saavutaan täsmällisesti ja poistutaan aikanaan, jotta kohtaamisia muiden käyttäjien
kanssa ei synny.

• Vaatteet otetaan mukaan tilaan, tiloissa on naulakoita tätä varten.

• Varausten välissä tulee olla noin 15 minuutin tauko, jotta eri ryhmät eivät kohtaa
käytävässä. Virastomestari ottaa tämän huomioon varausta tehtäessä, ja jättää 15
minuuttia eri varausten väliin. Varaajan tulee huolehtia, että pidemmissä varauksissa omien
ryhmien väliin jää sama, noin 15 minuutin, tauko.

• Jos tilasta liikutaan pois ja takaisin oman varauksen aikana, ohjaaja varmistaa, että
eteisaulassa ei ole muita.

• Kosketuspinnat ja yhteiskäytössä olevat laitteet pyyhitään oman vuoron päätteeksi. Tiloissa
on puhdistamiseen tarvittavia kertakäyttöisiä liinoja. Suihkutettavaa desinfiointiainetta ja
paperipyyhkeitä saa tarvittaessa virastomestarilta.

   

Suosittelemme, että Valveen tilojen varaajat noudattavat toiminnassaan THL:n ja OKM:n ohjetta
koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten
yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä:
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin
+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/
bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6/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

Muistathan noudattaa yleisiä hygienia- ja turvaohjeita Valveella vieraillessa:
- Tiloihin ei saa tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita
- Pidä turvavälit 1-2 metriä
- Hyvä käsihygienia on tärkeää: pese kädet tai käytä käsidesiä
- Yski nenäliinaan tai hihaan
- Suosittelemme kasvomaskin käyttöä*
- Tarpeetonta kokoontumista ryhmiin tulee välttää

* Valveella vierailtaessa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Harrastusten yhteydessä
suosittelemme maskin käyttöä aikuisille, jotka saattavat lasta harrastukseen. Suositus ei koske alle
15-vuotiaita eikä tässä vaiheessa harrastusryhmiä (näissä maskia voi käyttää toiminnan järjestäjän
ohjeistuksen ja oman harkinnan mukaan).

Huomioithan myös:
Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä
yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan
osallistumista voida siten suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee turvaetäisyyksiä ja
hygieniasuosituksia noudattaa.

Valveen virastomestarin tavoittaa puhelimitse talon aukioloaikoina ma-pe klo 8-22, la-su klo 10-22.
Toivomme, että vältät tarpeetonta fyysistä asiointia infopisteellä. Emme tällä hetkellä vastaanota
käteistä.

Lisätietoja:
Arja Huotari, kulttuuritalon johtaja, arja.a.huotari(at)ouka.fi, 044 703 7510
Timo Pirttimaa, turvallisuusvastaava, timo.pirttimaa(at)ouka.fi, 044 703 7521
Pauliina Eronen, tuotantopäällikkö, pauliina.eronen(at)ouka.fi, 044 703 7545
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