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Toivakan kunnan koronasuositukset ajalla 4.12.2020 - 21.12.2020 
 

 

• Suosituksilla ja rajoituksilla halutaan suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä 

sekä estää tartuntojen leviäminen. 

• Suositukset eivät ole velvoittavia. Jokainen asukas päättää itse niiden noudattamisesta. 

• Linjaukset ovat velvoittavia toimintaohjeita Toivakan kunnan palveluissa. 

• Rajoitukset ovat asukkaiden oikeuksia rajoittavia päätöksiä, jotka perustuvat lainsäädän-

nössä annetun julkisen vallan käyttöön 

• Uusia suosituksia ja myös palveluiden tiukempia rajoituksia ollaan valmiita ottamaan käyt-

töön nopeasti, jotta tartuntatilanne saadaan rauhoittumaan Jyväskylän kaupunkiseudun 

alueella. 

• Rajoitukset on valmisteltu STM:n, Aluehallintoviraston ja THL:n ohjeistuksia noudattaen. 

 

 

KOKOONTUMISRAJOITUKSET 
 

• Kunta suosittelee perustuen AVI:n antamaan määräykseen, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia 

järjestetä ja suositus on voimassa 21.12.2020 saakka. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluontei-

set tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Yksityisistä tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäi-

väjuhlat ja yksityiset illanvietot. 

 

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 1.12.2020 kieltänyt tartuntatautilain 58:n 1 

momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, 

mutta linjannut samalla, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien alueella voidaan järjes-

tää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä edellyttäen, että turvalli-

suus niissä voidaan varmistaa. Määräys on voimassa ajalla 2.12.–21.12. Kaikkien toimijoiden (ml. yhdis-

tykset ja seurakunnat) tulee noudattaa tätä määräystä Toivakassa. 

 

• Kunnan toimielimet kokoontuvat ensisijaisesti sähköisiä menetelmiä käyttäen. 

MASKISUOSITUS 
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• Toivakan kunta suosittelee maskien käyttöä kaikille yli 15-vuotiaille. Maskisuositus on voimassa 

1.12.2020-15.1.2021.  

 

• Maskeja tulee käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää 

sekä julkisessa joukkoliikenteessä. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia turnauksia ja tapahtumia, 

joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja eikä turvavälejä voida pitää. Maskia tulee käyttää myös ulko-

mailta saavuttaessa ja siirryttäessä kotikaranteeniin.  

 

•  Kunnan henkilöstöstä maskisuositus on voimassa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Muissa kun-

nan yksiköissä maskeja on saatavilla niitä haluaville. Kunnan toimielinten kokouksissa suositellaan 

maskien käyttöä.  

 

•  Kunnan yksiköissä vierailevien suositellaan käyttävän maskeja. 

 

 

HARRASTUSTOIMINTA 
 

• Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa kuntia ja kuntayhtymiä harkitsemaan hallinnassaan ja määräysval-

lassaan olevien korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan. Julki-

silla tiloilla tarkoitetaan julkisyhteisön hallinnassa olevia yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistu-

japiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan 

mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toi-

minnallisin ratkaisuin hankala välttää. Toimenpiteet eivät saa rajoittaa oikeutta lakisääteisiin palveluihin, 

oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa tai estää virkamiestä suorittamasta 

virkatehtäviään. Tällaisina tiloina voidaan erityisesti pitää esimerkiksi kuntosaleja ja ryhmäliikuntaan, kon-

taktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät 

tilat. 

 

• Toivakan kunnan kuntosali on käytössä maanantaista torstaihin klo 15.00-19.30 välisenä aikana sekä 

perjantaisin klo 15.00-17.45, eli niinä aikoina, kun kuntosalivalvoja on paikalla. Kuntosalilla voi saman-

aikaisesti harjoitella maksimissaan 8 henkilöä.  Viikonloput kuntosali on suljettuna. 

 

• Ohjatut kuntosaliryhmät keskeytetään ajalle 4.12.2020-21.12.2020. 
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• Kuntosalilla on suositeltavaa käyttää kasvomaskia ja kertakäyttökäsineitä ja lisäksi jokainen laite on des-

infioitava käytön jälkeen kuntosalilta löytyvillä desinfiointiaineilla. Rajoitettu aukioloaika sekä tilan henki-

lömäärän rajoitus ovat voimassa ajalla 4.12-21.12.2020. 

 

• Yli 18-vuotiaiden liikuntasalin käyttövuorot (koripallo, lentopallo, salibandy) keskeytetään ajalle 

4.12.2020-21.12.2020. Keskeytys huomioidaan liikuntasalivuorojen käyttömaksuissa.  

 

• Lasten ja nuorten harrastustoimintaa (kun kaikki osallistujat ovat alle 18 v.) jatketaan normaalisti muiden 

turvallisuussuositusten turvin. Harrastukseen tullessa tulee muistaa turvavälit, pitää riittäviä välimatkoja 

toisiinsa, harrastusten jälkeen siirrytään omaan kotiin suihkuun ja vältetään turhaa oleilua harrastusti-

loissa ja pukuhuoneessa. Lasten ja nuorten saattajien/huoltajien on käytettävä maskeja liikunta-

paikkojen sisätiloissa ja vältettävä turhaa oleilua niissä. 

 

 

• Tekojääkaukalon pukuhuone on pois käytöstä 4.12.2020-21.12.2020 välisen ajan. 

 

• Nuorisotilan kävijämäärä on maksimissaan 20 henkilöä. Nuorisotilalla on voimassa maskisuositus yli 15-

vuotiaille kävijöille. 

 

MUUTA HUOMIOITAVAA 
 

• Uusien harjoittelujen aloittaminen perusopetuksen luokkaryhmissä on kielletty ainakin tammikuun puo-

leen väliin asti. 

 

• Maan hallitus on suositellut, että etätöitä jatketaan vuoden loppuun asti kaikissa niissä työtehtävissä, 

joissa se on mahdollista.  
 

• Toivakkataloon tai kirjastolle ei oteta 2.12. – 31.12.2020 ulkopuolisten toimijoiden tilavarauksia. 

 

• Koulujen toiminta jatkuu toistaiseksi lähiopetuksena kaikilla luokka-asteilla. 

 

• Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on organisoitavissa tarvittaessa nopeasti. 

 

 

• Kunnan johtoryhmä seuraa koronatilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tiedottaa lisää tarvittaessa. 
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