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KORONATIEDOTE KUNTALAISILLE 
 
Koronarajoitukset ovat edellen voimassa 28.2.2021 saakka Pohjois-Pohjanmaan alueella Pohjois-
Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukaisella päätöksellä. 
 
MUUTOKSENA Jokilatvan Opiston tiedote, jonka mukaan kansalaisopiston aikuisten ryhmäopetus siirtyy 
lähiopetukseen asteittain 15.2.2021 alkaen. 
 

Opetusta järjestetään 15.2.2021 alkaen seuraavasti: 
• Aikuisten ryhmämuotoinen lähiopetus käynnistyy 15.2.2021 alkaen, poislukien tanssin ja liikunnan 

opetus. Tarkista omien ryhmiesi aikataulut opiston sivuilta www.jokilatvanopisto.fi  

• Aikuisten tanssin ja ryhmäliikunnan opetus käynnistyy aikaisintaan 1.3.2021 alkaen. 

• Lasten ja nuorten taiteen perusopetus ja muut lasten ja nuorten ryhmät jatkuvat normaalisti 

lähiopetuksena ohjelman mukaisesti. 

• Yksilöopetus (musiikki, tietotekniikka) jatkuu lähiopetuksena ohjelman mukaisesti. 

 

 

EDELLEEN VOIMASSA OLEVAT RAJOITUKSET  
Reisjärven kunnan toimenpiteetkoronan leviämisen ehkäisemiseksi jatkuvat 28.2.2021 saakka. 
Rajoituksia on lievennetty ainostaan alle 18-vuotiaiden osalta. 
 
TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEELLE 
2.2.2021 - 28.2.2021 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja 
yleiset kokoukset. 
 
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä 
kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä 
voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1). 
 
Määräys on voimassa ajalla 2.2.2021-28.2.2021 seuraavien kuntien alueella: Alavieska, Haapajärvi, 
Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, 
Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, 
Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska. 
 
Linkkien osoitteet: 
 PSAVI päätös TTL 58§-PPmaa-2.2.2021-28.2.2021 
 Liite 1. Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen käyttöön 21.9.2020 
 PSAVI valitusosoitus yleinen 30pv 

 
 

http://www.jokilatvanopisto.fi/


 

 
 
 
 
REISJÄRVEN KUNNAN TOIMINTA 2.2.2021-28.2.2021 
 
Maskisuositus 
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan valtakunnallisen 
linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille. 

Ryhmäharrastukset 
Alle 18-vuotiaiden harrastetoiminta sallitaan enintään 10 hengen ryhmissä 2.2.2021 alkaen. 
Alle 18-vuotiaiden kuntosalin käyttö sallitaan vain ryhmämuotoisena ryhmänvetäjän johdolla. 
 
Opetuksen järjestäminen 
ALAKOULUN JA YLÄKOULUN oppilaat lähiopetuksessa. Yli 12-vuotiailla vahva maksisuositus. 
 
LUKIO jatkaa lähiopetuksessa. Tautitilanteen pahentuessa voidaan siirtyä etäopetukseen. 
Penkkarit järjestetään 18.2.2021 huomioiden voimassa olevat suositukset ja rajoitukset. 
Vanhojen tanssit järjestetään 12.5.2021 huomioiden voimassa olevat suositukset ja rajoitukset. 
 
Koulut tiedottavat mahdollisista muutoksista Wilman kautta. 
 
Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu hygienia- ja rajoitussuositusten mukaisesti. 
 
Kansalaisopisto  
Aikuisten ryhmämuotoinen lähiopetus käynnistyy 15.2.2021 alkaen, poislukien tanssin ja liikunnan opetus. 
Jokilatvan opisto tiedottaa toiminnastaan tarkemmin omilla kanavillaan www.jokilatvanopisto.fi 
 
Kunnan hallinnoimat julkiset tilat 
KUNNANTALON ulko-ovet avataan välttämätöntä asiointia varten 2.2.2021. 
Suositaan asiointia ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Kunnan työntekijät työskentelevät 
etätyössä mahdollisuuksien mukaan. 
 
KIRJASTO palvelee pikalainaus-periaatteella eli asioimassa vain muutama henkilö kerrallaan,              
vahva maskisuositus ja turvaohjeiden noudattaminen. 

 
NUORISOTILAT pidetään suljettuina. 
 
SISÄLIIKUNTAPAIKAT JA KUNTOSALIT pidetään ulkopuolisilta suljettuina, poikkeuksena alle                          
18-vuotiaiden ryhmäharrastukset. 
 
PETÄJÄMÄEN LADUT ovat käytettävissä. Kaikki ulkoliikunta on suotavaa, turvavälit huomioiden. 
 
PALVELUT kuntalaisille pyritään järjestämään olosuhteet huomioiden mahdollisimman normaalisti. 
  

https://www.jokilatvanopisto.fi/

