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Epidemiavalmiusryhmän kokous 31.12.2021
Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 30.12.2021 uusia rajoituspäätöksiä:
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928767
Epidemiavalmiusryhmä kokoontui käymään läpi aluehallintoviraston antamat rajoitukset ja
niiden vaikutukset kunnan toimintaan.
Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen
kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja
yleiset kokoukset. Alueella saa järjestää enintään 50 hengen tilaisuuksia, jos kaikille
osallistujille on määritelty oma istumapaikka. Määritelty istumapaikka tarkoittaa nimikoitua
tai numeroitua istumapaikkaa.
Määräys on voimassa 31.12.2021 klo 16.00–20.1.2022.
Kunta huomioi kokoontumisrajoitukset ja terveysturvallisuuden järjestämissään
tapahtumissa. Tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan hybriditilaisuuksina tai ne
joudutaan perumaan tai siirtämään.
Epidemiavalmiusryhmä on 22.12. kokouksessaan linjannut, että Ikälän järjestötilassa saa
olla kerrallaan max. 10 henkilöä, jotta toimintaa voidaan järjestää terveysturvallisesti tilan
koosta johtuen.
Ikääntyneiden päivätoiminta asetetaan tauolle 31.1.2022 saakka. Tilannetta arvioidaan
uudelleen tammikuun aikana.
Perheiden kohtaamispaikkatoiminnan aloitusta myöhäistetään. Uudesta
aloitusajankohdasta tiedotetaan tammikuussa.
Kehitysvammaisten ryhmätoiminta ja mielenterveyskuntoutujien toiminta jatkuu
terveysturvallisuus huomioiden.
Kansalaisopiston ryhmät voivat kokoontua ottaen huomioon asetetut rajoitukset.
Kuorolauluharrastus on tällä hetkellä kielletty.
Sisäliikuntapaikat
Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten
toimijoiden yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut
asiakas-, osallistuja- ja odotustilat pitää sulkea:
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•

joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun
vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat ja

•

tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat.
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Liikuntahalli ja koulujen salit ovat aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti pois käytöstä.
Liikuntahallilla saa kuitenkin järjestää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten
ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa.
Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti tilojen sulkeminen ei koske myöskään
ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.
Tilojen sulkupäätös on tässä vaiheessa voimassa kaksi viikkoa ajalla 31.12.2021 klo
16.00–13.1.2022.
Epidemiavalmiusryhmä linjasi, että kuntosali pidetään auki. Epidemiavalmiusryhmän 22.12.
tekemän linjauksen mukaisesti liikuntahallin sauna on edelleen pois käytöstä.
Voimassa ovat myös seuraavat epidemiavalmiusryhmän linjaamat henkilörajoitukset
liikuntatiloihin liittyen:
•

Kuntosalilla saa olla kerrallaan max. 10 henkilöä. Kuntosalin sauna on pois käytöstä.

•

Pukukopeissa uimalalla max. 2 henkilöä tai perhekunta

•

Kaukalon pukukopissa max. 5 henkilöä tai perhekunta

•

Suojalan pukukopeissa max. 4 henkilöä tai perhekunta

Koronatodistus
Koronatodistuksen (koronapassin) saa ladattua OmaKanta-palvelusta suoraan puhelimeen
tai sen voi tulostaa sieltä paperille. Jos sinulla on verkkopankkitunnukset, mutta ei
mahdollisuutta ladata todistusta puhelimeen tai tulostaa sitä kotona, pystyt tulostamaan
koronarokotustodistuksen esimerkiksi kirjastolla.
Terveysasemilla tulostetaan todistukset vain niille, joilla ei ole pankkitunnuksia ja siten
mahdollisuutta itse käyttää Kanta-palvelua.

Terveysaseman koronaneuvontapuhelin vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin p.
017 171 031 ma-pe klo 8–12. Neuvontapuhelimessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.
Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu seuraavan kerran 5.1.2022.
Lisätietoja
31.12.2021 saakka kunnanjohtaja Vilma Kröger, vilma.kroger@pielavesi.fi p. 0400 668 211
1.1.2022 lähtien hallintopäällikkö Kirsi Väänänen, kirsi.vaananen@pielavesi.fi p. 040 489
4050.
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