TIEDOTE 18.3.2020

Pohjanmaan Yhdistykset ry (POHY) on päättänyt hallituksen linjausten mukaisesti seuraavat
toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Suosittelemme näitä toimia myös muille
yhteisöille.


Järjestökeskuksessa järjestävät ja POHY:n järjestämät tilaisuudet, seminaarit ja
koulutukset peruutetaan toistaiseksi, ja ainakin 13.4.2020 asti. Seurataan tiukasti
viranomaisten ohjeita ja tiedotamme muutoksista.



Harkitaan kokoontumisten ja tilaisuuksien tarpeellisuutta muutoinkin. Kunkin tilaisuuden
järjestäjä ja vastuuhenkilö huolehtii perumisesta ja siitä tiedottamisesta. Epäselvissä
tilanteissa linjauksesta keskustellaan oman esimiehen kanssa.



Suositaan videoyhteyksien käyttöä tavallista enemmän ja pakolliset kokoukset pidetään
mahdollisuuksien mukaan etänä (Teams, Skype). Suositellaan, että kokouksissa on
paikalla enintään 10 henkilöä samanaikaisesti.



Huolehdimme hyvästä käsihygieniasta ja vältetään lähikontakteja ihmisten kesken, emme
esim. kättele ihmisiä.

Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi.
Seuraamme yleistä tilannetta ja viranomaisten ohjeita ja tiedotamme muutoksista.
Pohjanmaan Yhdistykset, järjestötalo Korsholmanpuistikko 44 ja kokoushuoneet ovat kiinni ja pois käytöstä.
Pohjanmaan Yhdistyksien toiminta jatkuu, mutta henkilökunta tekee osin etätöitä. Järjestämme kokoukset
etäkokouksina, joten ethän epäröi olla meihin yhteydessä poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta.
Me olemme edelleen yhteisen hyvinvoinnin asialla. Teemme työtämme tilanteen mukaan ja huomioimme
erityisesti sen, että koronavirus ei leviäisi riskiryhmiin kuuluviin kuten monisairaille tai ikäihmisille.

”Vähemmän fyysistä läheisyyttä – enemmän henkistä yhteisyyttä”
(Tasavallan presidentin haastattelusta 12.3.2020)
Lisätietoja
Kitty Rönnberg, 044 7565 413, järjestöpäällikkö
Tuula Jäntti,
044 259 1159, toiminnanjohtaja
Markku Pulli,
050 303 7322, hallituksen puheenjohtaja

INFORMATIONSMEDDELANDE 18.3.2020

Österbottens Föreningar rf (POHY) har beslutat enligt styrelsens föreskrifter om följande åtgärder
för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Vi rekommenderar även dessa åtgärder för
andra grupper.


Alla evenemang, utbildningar och seminarier i föreningscentret och evenemang ordnade
av POHY inhiberas tills vidare, åtminstone fram till den 13.4.2020. Vi följer noga med
myndigheternas anvisningar och informerar om ändringar.



Vi överväger behovet av möten och sammankomster. Varje arrangör eller
evenemangsansvarig ser till att avboka och informera om det. I oklara situationer
diskuteras linjedragningen med den egna förmannen.



Vi rekommenderar mer användning av videouppkoppling och obligatoriska möten
genomförs enligt möjlighet på distans (Teams, Skype). Vid fysiska möten begränsas
närvaron till högst tio personer på samma plats.



Vi ser till att ha god handhygien och undviker närkontakt mellan människor, t.ex. skakar
vi inte hand.

Åtgärderna gäller tillsvidare.
Vi kommer att följa den allmänna situationen och myndigheternas instruktioner och informerar om
förändringar.
Österbottens Föreningar, föreningscentret på Korsholmsesplanaden 44 och mötesrummen är stängda och
tagna ur bruk. Österbottens Föreningars verksamhet fortsätter, men personalen gör delvis distansarbete. Vi
ordnar följaktligen möten på distans, så tveka inte att ta kontakt med oss trots de ovanliga omständigheterna.
Vi strävar fortfarande till ett gemensamt välmående. Vi arbetar enligt de möjligheter som ges och ägnar
särskild uppmärksamhet åt det faktum att coronaviruset inte sprider sig till personer i riskzonen, till exempel
personer med flera sjukdomar eller äldre.

"Mindre fysisk intimitet – mer mental samhörighet"
(Intervju med republikens president 12.3.2020)
För mer information
Kitty Rönnberg, 044 7565 413, organisationschef
Tuula Jäntti,
044 259 1159, verksamhetsledare
Markku Pulli,
050 303 7322, styrelseordförande

