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KORONATIEDOTUS 5/2021 
3.3.2021 15:00 

 
 
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä linjasi alueen uusista koronasuosituksista.  
Pohjois-Pohjanmaa on epidemian kiihtymisvaiheessa. Suositukset ovat voimassa 8.3.-31.3.2021. 
 
 
YLEISTÄ 
Epidemiatilanteessa ei ole tapahtunut alueella viime viikkona merkittävää muutosta. Tartuntojen määrä on jonkin 
verran kasvanut, mutta jäljitys toimii hyvin ja tartuntalähteet pystytään edelleen pääasiassa selvittämään. 
Valtakunnallisen tilanteen kehittyminen, lomakauteen liittyvä matkustelu ja muuntovirusten mahdollinen 
leviäminen voi kuitenkin heikentää tilannetta tulevien viikkojen aikana. Tämän vuoksi koronakoordinaatioryhmä 
linjasi tiukennuksia julkisten tilojen aukioloa sekä yleisö- ja yksityistilaisuuksia koskeviin suosituksiin.  

• Toinen aste pidetään lähiopetuksessa, lasten ja nuorten harrastukset voivat jatkua 

• Tilaisuudet enintään 6 henkilölle 

• Kuntien hallinnoimat julkiset tilat suositellaan suljettavaksi 
 

Koordinaatioryhmä muistuttaa, että maanantaina 22.2. voimaan tullut muutos tartuntatautilakiin velvoittaa sekä 
yksityisiä ja julkisia toimijoita toimimaan tiloissaan koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Toiminta tulee 
toteuttaa siten, että asiakkailla on mahdollisuus turvaväleihin ja käsien puhdistamiseen. Asiakkaille ja osallistujille 
on luotava toimintaohjeet, joilla tartuntojen leviämistä voidaan estää. Lisäksi laki edellyttää tehokasta tilojen ja 
pintojen puhdistamista. 

 
Reisjärven kunnassa noudatetaan Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmän suosituksia. 
Tavoitteena kaikilla toimilla on pyrkiä estämään koronapandemian nopeaa kiihtymistä ja tartuttavampien 
virusmuunnosten yleistymistä.  
 
 

KORONATIEDOTE KUNTALAISILLE 
Uuden suosituksen mukaan yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 6 henkilöön, kun 
aikaisempi suositus on ollut 10 henkilöä. Yksityistilaisuuksia järjestettäessä tulee noudattaa ohjeita 
turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä. 
Yksityistilaisuuksia koskevan suosituksen lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, jonka mukaan sisä- ja 
ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 6 henkilöön. 

 
Annetun suosituksen mukaan sellaiset kuntien hallinnoimat julkiset, joissa riski koronatartunnalle on korkea, 
suljetaan. Oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkumiseen 
turvataan. 

 
Pohjois-Pohjanmaan Aluehallintoviraston tiedote 
https://www.sttinfo.fi/tiedote/alueellinen-koronakoordinaatioryhma-pohjois-pohjanmaalla-ei-perusteita-toisen-asteen-
siirtamiseksi-etaopetukseen?publisherId=69817636&releaseId=69902576  
 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen koronatiedote 
https://www.selanne.net/ Koronatiedotteet 
 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/alueellinen-koronakoordinaatioryhma-pohjois-pohjanmaalla-ei-perusteita-toisen-asteen-siirtamiseksi-etaopetukseen?publisherId=69817636&releaseId=69902576
https://www.sttinfo.fi/tiedote/alueellinen-koronakoordinaatioryhma-pohjois-pohjanmaalla-ei-perusteita-toisen-asteen-siirtamiseksi-etaopetukseen?publisherId=69817636&releaseId=69902576
https://www.selanne.net/
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REISJÄRVEN KUNNAN TOIMINTA 8.3. – 31.3.2021 
 
Maskisuositus 
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan valtakunnallisen 
linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille. 

Ryhmäharrastukset 
Alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastetoiminta sallitaan vain ryhmämuotoisena ryhmänvetäjän johdolla 
lähikontakteja välttäen. Suositus enintään 6 hengen ryhmissä.  
Yli 18-vuotiaiden ryhmäharrastetoiminta keskeytetään. 
 
Opetuksen järjestäminen 
ALAKOULU jatkaa lähiopetuksessa.   
YLÄKOULU jatkaa lähiopetuksessa.   
LUKIO jatkaa lähiopetuksessa.   
Vanhojen tanssit järjestetään 12.5.2021 huomioiden voimassa olevat suositukset ja rajoitukset. 

 

Yli 12-vuotiailla vahva maksisuositus. 

Koulut tiedottavat asiasta oppilaiden huoltajille Wilman kautta. 
 
Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu hygienia- ja rajoitussuositusten mukaisesti. 
 
Kansalaisopisto  
Jokilatvan opisto tiedottaa toiminnastaan tarkemmin omilla kanavillaan www.jokilatvanopisto.fi 
 
Kunnan hallinnoimat julkiset tilat 
Nyt annetun suosituksen mukaan sellaiset kuntien hallinnoimat julkiset, joissa riski koronatartunnalle on korkea, 
suljetaan. Oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin turvataan. 
 
KUNNAN KOKUSTILAT ovat käytössä vain kunnan omien toimielinten kokouksille. Tiloja ei luovuteta ulkopuolisille. 
 

KUNNANTALON ulko-ovet ovat avoinna välttämätöntä asiointia varten. 
Suositamme 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. Alle 18-vuotiaiden 
ryhmäharrastetoiminta voi jatkua lähikontakteja välttäen. 
 
PETÄJÄMÄEN LADUT JA ULKOLIIKUNTAPAIKAT ovat käytettävissä. Kaikki ulkoliikunta on suotavaa, 
turvavälit huomioiden. 
 
PALVELUT kuntalaisille pyritään järjestämään olosuhteet huomioiden mahdollisimman normaalisti. 
Kaikkien velvollisuus on noudattaa turvaohjeita. 
  
 

https://www.jokilatvanopisto.fi/

