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KORONA-RAJOITUKSET POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN ALUEELLA 9.1. – 31.1.2022 
 

 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut 8.1.2022 päätöksen (PSAVI/128/2022), jolla se  
KIELTÄÄ 

• kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. 

• kaikki ulkotiloissa järjestettävät  yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu  
yli 5 henkilöä 

 
Samalla aiempi tartuntatautilain 58 §:n ja 58 g §:n mukainen päätös PSAVI/11698/2021 tilojen 
väliaikaisesta sulkemisesta on kumottu. 
 
Liikuntatilat ja kuntosalit ovat avoinna ilman käyttäjäryhmä- tai henkilömäärärajoituksia.  
 
Kaikissa tilanteissa tulee toimia terveysturvallisesti viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 
Tilojen käytössä on varmistettava lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin minimointi 

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen; 

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja 
muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja 

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta 
puhdistamisesta säädetään. 

 
Tiloja saa käyttää 
Liikuntatilat, kuntosalit ja nuorisotilat ovat avoinna ilman käyttäjäryhmä- tai henkilömäärärajoituksia.  
 
Reisjärven kunnan tilat 
Maskien käyttöä kunnan tiloissa ja julkisissa tiloissa suositellaan vahvasti.  
Maskien käyttöä suositellaan aluehallintoviraston linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille. 
Kunnan tiloissa ei järjestetä yleisötilaisuuksia. 
 
Kunnantalo  
Kunnantalo palvelee normaalisti. Henkilöstö on osittain etätyössä. 
Henkilökunnalla on vahva maskisuositus. 
Suosittelemme vain välttämätöntä asiointia kunnantalolla. Yhteydenotot ensisijaisesti puhelimitse tai 
sähköpostin välityksellä. Henkilöstön yhteystiedot löytyvät kunnan kotisivuilta www.reisjarvi.fi  
 
Kirjasto 
Kirjasto palvelee normaalisti. Omatoimikirjasto on auki joka päivä klo 7-21. 

 
Nuorisotilat  

Tilat ovat avoinna. Maskin käyttösuositus. 
 
Liikuntatilat ja kuntosalit 
Tilat ovat avoinna. 

http://www.reisjarvi.fi/


    

 

 
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen 
Opetus alkaa 10.1.2022 lähiopetuksena. Maskisuositus 4. luokasta ylöspäin ja koulukuljetuksissa. 
Huoltajia tiedotetaan tarvittaessa Wilman kautta.  
 
Varhaiskasvatuksessa toimitaan normaalisti, huomioiden hygieniasuositukset. 
Henkilökunnalla on vahva maskisuositus. 
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajia tiedotetaan erikseen. 
 
Kokoukset 
Rajoitukset eivät koske kunnan toimielinten kokouksia.  
Etäkokouksia ja -palavereita suositellaan kaikissa tilanteissa, joissa se on mahdollista. 
 
Aluevaalit  
Aluevaalien ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys järjestetään aikataulun mukaisesti. 
 
Jokilatvan opisto  
Opisto tiedottaa toiminnastaan omilla kanavillaan. 
www.jokilatvanopisto.fi 
 
Rokotukset Reisjärvellä 
Walk-in rokotukseen voivat tulla kaikki 12-vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. 
Walk in -rokotukseen voi varata ajan: https://www.selanne.net/koronarokotus-ajanvaraus 
 
Walk-in -rokotusajoilla ei rokoteta 5-11 -vuotiaita lapsia. Lasten rokotuksiin voi varata ajan myös 
sähköisen ajanvarauksen kautta: https://www.selanne.net/koronarokotus-ajanvaraus 
 
Lauantaina 15.1.2022 järjestetään rokotusmarkkinat kaikissa Selänteen alueen terveyskeskuksissa.  
Rokotuksia tarjotaan ajanvarauksella ja Walk-In tyylillä.  
5-11 -vuotiaiden lasten rokotuksiin on tulossa omat ajanvarausajat myös 15.1.2022 
 
Ikääntyneet ja riskiryhmät 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne tiedottaa suojaustoimenpiteistä riskiryhmien osalta. 
 
 

Lisätietoja 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös ajalle 9.1.2022-31.1.2022 
 
Vastauksia erityisesti yleisötilaisuuksien järjestäjille ja tilojen haltijoille: 
Usein kysyttyä koronasta -sivustolla 

 

https://www.haapajarvi.fi/ajankohtaista/www.jokilatvanopisto.fi
https://www.selanne.net/koronarokotus-ajanvaraus?fbclid=IwAR0w2K4VbkcRtD35Spaw0TC1qQd20oeYdZ2_sm0FMfxUiJIKK0wz5qe8ZkM
https://www.selanne.net/koronarokotus-ajanvaraus?fbclid=IwAR30lYJ9ykRlt1JLBTBKefiHRq1vibRnSuRvCUBEWnv5XQBJ1Vn_58OF3m4
AVI/Pohjois-Suomen%20aluehallintoviraston%20päätös%20ajalle%209.1.-31.1.2022.pdf
AVI/Pohjois-Suomen%20aluehallintoviraston%20päätös%20ajalle%209.1.-31.1.2022.pdf
https://avi.mailpv.net/go/36939195-4365702-182668033

