
 
Kasvomaskisuositus SDP:n puoluekokouksessa  

 

Ensisijaiset toimet koronan torjunnassa ovat, että tilaisuuksiin ei tulla sairaana tai oireisena, 
pidetään riittävät turvavälit ja huolehditaan käsihygieniasta. Olemme toteuttaneet 
kokousjärjestelyt niin, että kokouspaikalla on käsidesiä kattavasti tarjolla, istumajärjestys on 
järjestetty turvavälein ja kasvomaskeja on varattu niin kokousedustajille kuin henkilökunnalle.  

Käytännössä turvavälien pitäminen kaikissa tilanteissa kokouksen aikana on kuitenkin 
mahdotonta. Epämuodolliset keskustelut aulatiloissa, ryhmänä liikkumisen ja jonotuksen tilanteet 
sekä kokoukset pienemmissä tiloissa, joissa ihmiset istuvat vastakkain, ovat suojauksen 
näkökulmasta erityisen tärkeitä. Tästä syystä suosittelemme niissä vahvasti maskien käyttöä.  

Puhumatta ja paikallaan ollessa hengityseritteiden tuotto on vähäisempää, mutta myös 
kokoussalissa maskin käyttäminen ja koko päivän samalla paikalla pysyminen on hyvin 
suositeltavaa. Rauhallisesti istuessa maskin käyttö on myös helpompaa.  

Ruoka- ja juomatarjoilun osalta tilanteissa, joissa ei ole pöytiintarjoilua, on jonotuksen ja noudon 
aikana pidettävä turvavälejä ja käytettävä käsidesiä jonotuksen aikana sekä maskin riisumisen 
jälkeen. 

 

Ohjeita kokousedustajille 

• Yksilöiden toiminta on keskiössä myös kokousturvallisuuden ylläpitämisessä. Huolellisuus 
vähentää riskejä omalle ja muiden terveydelle.  

• Saat kokousmateriaalin mukana kaksi maskia jokaiselle kokouspäivälle mallia kirurginen 
suu-nenäsuojus sekä käsidesiä. Käytä kokouksen aikana myös itse varaamiasi suojaimia. 

• Hakeudu salissa aina samalle paikalle missä olet aiemminkin istunut lähikontaktien 
vähentämiseksi. 

• Varaudu puheenvuorojen käyttöön maski päällä tai maskin vaihtoon puheenvuoron 
yhteydessä. Älä koske mikrofoniin jollei se ole välttämätöntä. 

• Vaihdat maskit ruokailujen yhteydessä ja tasaisin väliajoin.  
• Terveydellisistä syistä osalla voi olla vaikeuksia käyttää maskia. Näitä syitä voivat olla 

esimerkiksi oireinen astma, keuhkoahtaumatauti, lääkityksestä huolimatta oireileva 
verenpainetauti tai sydänsairaudet. Ikä on myös yksi tekijä, mutta varsin yksilöllinen. Auta 
kokoustovereitasi tarpeen vaatiessa, mutta luota heidän omaan arviointikykyynsä maskin 
käytön osalta.  

 

Kasvomaskin pukemisohje paperin vastapuolella 



 
Pese kädet. Aseta maskin nenävahvike nenän päälle, 
taitteet alaspäin ja maskin sininen pinta ulospäin. Aseta 
korvalenkit korvien taakse. 
 

 

 

 

 

Säädä nenävahvike nenän ympärille, avaa laskokset ja 
levitä maski leuan alle. Älä koske maskia käytön aikana. 
 
 
 
 
 
Hävitä maski mieluiten suljettuun roskikseen vetämällä 
nauhoista ja koskematta sen etuosaan. 

 

 

Suositus on laadittu yhteistyössä THL:n ja työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa.  

https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-
tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja  

https://www.ttl.fi/kasvomaskit-tyopaikoilla/ 
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