
Maski: Jokaisella lipaskerääjällä on oma maski käytössä keräyspaikalla. 
Keräyspaikan sijainti: Keräyspaikka sijoitetaan turvallisesti paikallisen
keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaan.
Rauhallinen sijainti: Keräyspaikat ovat pääsääntöisesti rauhallisissa
paikoissa, joissa ihmiset eivät kokoonnu. Lahjoittaminen tapahtuu
nopeasti, ilman läheistä ihmiskontaktia. 
Turvaväli lahjoittajiin: Kerääjä voi olla etäämpänä pöydällä olevasta
lippaasta, jolloin etäisyys tuo lisäturvaa.
Hallittu ihmismäärä: Keskusvaalilautakunnat ovat omalla
toiminnallaan ja ohjeistuksellaan turvaamassa myös kerääjien
turvallisuutta ohjaamalla sisätiloihin vain muutaman ihmisen kerrallaan.
Jonotus tapahtunee ulkona ja turha oleskelu tiloissa on kiellettyä. Näillä
yhteisillä varotoimilla kerääjät ovat mahdollisimman turvassa. 
Rokotus: Moni kerääjä kuuluu riskiryhmään ja on voinut saada jo
omalta osaltaan rokotteen ennen huhtikuun keräystä.

Lipas ja materiaalit äänestyspaikoille!: On tärkeää, että jokaisen
virallisen äänestyspäivän äänestyspaikan sisätiloihin viedään silti lipas ja
keräysmainokset, vaikka sisätiloissa ei saisi olla kerääjää. Sovi tästä
keskusvaalilautakunnan kanssa. Vaalivirkailijoita ei voi kuitenkaan
pyytää vahtimaan lipasta. Koska tilanne on haastava, niin joudumme
jättämään lippaan vahtimatta, jotta voimme saada edes jonkun määrän
lahjoituksia. Muistakaa hakea lippaat illalla pois.
Ulkona kerääminen: Voitte kerätä ulkona äänestyspaikan pihalla, jos
sisällä kerääminen on kielletty. Varmistakaa kuitenkin, että se sopii.
Materiaalien mukana tulee kahvatarra, jonka voi liimata lippaaseen.
Näin ulkona kerääminen onnistuu. Voitte ottaa myös taittopöydän,
tuolin tms. pöydäksi ulos.

Näin toteutat pieni ele -keräyksen
poikkeustilanteessa

1. Turvalliset tavat kerätä sisätiloissa

2. Jos sisätiloissa ei saa kerätä



Kerääjät ulos: Kaikkiin mahdollisiin äänestyspaikkoihin on tärkeää
saada kerääjä ulos, jollei sisälle pääse. Näin jokaisessa paikassa olisi
lipas sisällä ilman kerääjää ja ulkona kerääjän kanssa. 

Kaikki mukaan talkoisiin: Nyt on aika pyytää ihmiset yhteisiin
talkoisiin, jotta saamme keräyksen tulevaisuuden taattua. Pyydä siis
riskiryhmään kuulumattomia nuoria, naapureita, ystäviä, sukulaisia,
tuttuja mukaan! Laita hätähuuto paikallislehteen, someen, kaupan
ilmoitustaululle. Talkoohengellä pystymme yhdessä pelastamaan
keräyksemme. 
Lipas ja materiaalit äänestyspaikoille!: On tärkeää, että jokaisen
virallisen äänestyspäivän äänestyspaikan sisätiloihin viedään silti lipas ja
keräysmainokset, vaikka sisätiloissa ei saisi olla kerääjää. Sovi tästä
keskusvaalilautakunnan kanssa. Vaalivirkailijoita ei voi kuitenkaan
pyytää vahtimaan lipasta. Koska tilanne on haastava, niin joudumme
jättämään lippaan vahtimatta, jotta voimme saada edes jonkun määrän
lahjoituksia. Muistakaa hakea lippaat illalla pois.

3. Jos on vaikea saada keräyspaikkoja miehitettyä

Toivottavasti monilla teistä siellä kunnissa asiat hoituvat hyvässä
yhteistyössä vaalilautakunnan kanssa ja saatte turvallisesti ja hyvillä
mielin pienen eleen järjestettyä. 

Kiitämme teitä kunnioittaen kaikesta tekemästänne pienen eleen
hyväksi!


