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Suositukset ja ohjeistukset ajalla 29.3.2021-18.4.2021 
 

 

 

• Keski-Suomen maakunta on koronan suhteen kiihtymisvaiheessa. Nykyisten rajoitusten voimas-

saoloa jatketaan 18.4.2021 saakka. 

 

• Seuraamme Toivakan koronatilannetta ja tarvittaessa teemme muutoksia suosituksiin ja ohjei-

siin. 

 

• Kunnan johtoryhmä toivoo kaikkien kuntalaisten huomioivan tarkkaan suositukset ja ohjeistuk-

set sekä käyttämään maskia. 

 

 

 

 

 

Kokoontumisrajoitukset  
 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja 

alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, 

joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus 

niissä voidaan varmistaa. 

Määräys on voimassa ajalla 2.3.–31.3.2021. Aluehallintovirasto ei toistaiseksi 

ole antanut päivitettyä ohjetta kokoontumisrajoituksiin. 

 

Harrastustoiminta 
   

• Toivakan kunnan kuntosali on auki arkisin ma-to klo 15.00-19.30, paitsi perjan-

taisin klo 15.00-17.45. Kuntosalilla voi olla kerrallaan max. 6 henkilöä, koska 

tila on kooltaan pieni. Kuntosalilla on suositeltavaa käyttää kasvomaskia ja ker-

takäyttökäsineitä ja lisäksi jokainen laite on desinfioitava käytön jälkeen kuntosa-

lilta löytyvillä desinfiointiaineilla. Rajoitus on voimassa 18.4.2021 saakka. 
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• Ohjatut kuntosaliryhmät sekä yli 18-vuotiaiden liikuntasalin käyttövuorot ovat pois 

käytöstä 18.4.2021 saakka. Tämä huomioidaan liikuntasalin käyttövuoroihin liit-

tyvissä maksuissa. 

 

• Lasten ja nuorten harrastustoiminta (alle 18 v.) voi jatkua myös kunnan sisälii-

kuntatiloissa Aluehallintoviraston (10 henkilöä) kokoontumisrajoitukset huomioi-

den. Tällöin kuitenkin harrastukseen tullessa tulee muistaa turvavälit, riittävät vä-

limatkat sekä välttää turhaa oleilua harrastustiloissa tai pukuhuoneissa. Lasten 

ja nuorten saattajien / huoltajien on käytettävä maskeja liikuntapaikkojen sisäti-

loissa. 

 

• Kirjasto ja omatoimikirjasto ovat auki normaalisti. Kirjastossa asioidessa tulee 

huomioida turvavälit.  

 

• Lukupiiritoiminta on tauolla 18.4.2021 saakka. 

 

• Nuorisotila pidetään suljettuna 18.4.2021 saakka.  

 

• Ikääntyneiden palveluissa vierailuista sovitaan aina etukäteen ja läheinen saa tar-
kemmin ohjeet vierailuun palveluntuottajalta.  
 

• Kunnan omistuksessa olevia tiloja ei vuokrata ulkopuolisille 18.4.2021 saakka, val-
tion viranomaisia (esimerkiksi Maanmittauslaitos) lukuun ottamatta. 

 

• Puulan seutuopisto tiedottaa oman toimintansa jatkosta erikseen. 

 
Muita linjauksia, joiden voimassaolo jatkuu edelleen: 

 

• Laaja maskisuositus kaikilla yli 12-vuotiailla. 

 

• Laaja etätyösuositus niissä tehtävissä, joissa etätyön tekeminen on mahdollista. 

 

• Toivakkatalo pidetään suljettuna 18.4.2021. Toivakkatalolla asiointi ajanvarauk-

sella. 
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Uuden tartuntatautilain muutoksen mukainen valvonta Toivakan 
alueella 

Jyväskylän seudun ympäristöterveyden viranhaltijat toteuttavat tartuntatautilain 

mukaista valvontaa terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisten tarkastusten 

yhteydessä. Lisäksi tarkastuksia voidaan tehdä Aluehallintoviraston tai Traficomin 

pyynnöstä.  

Tällöin tarkastuskohteet voivat olla myös muita, kuin terveydensuojelu- tai elintar-

vikelain mukaisia valvontakohteita. Valvonnalla on tarkoitus ennaltaehkäistä koro-

nan leviämistä. Valvonnan yhteydessä annetaan ohjausta ja neuvontaa. 

Tartuntatautilain valvonnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: 

▪ Asiakkaiden ja osallistujien käsien puhdistusmahdollisuuteen 

▪ Onko asiakkaille ja osallistujille annettu toimintaohjeet riittävän etäisyyden yllä-

pitämiseen, käsien puhdistamiseen ja muihin vastaaviin toimiin tartuntojen le-

viämisen ehkäisemiseksi 

▪ Tilojen ja pintojen puhdistamiseen 

▪ Onko tilojen hallinnasta vastaava toimija järjestänyt asiakkaiden ja osallistujien 

oleskelun sillä tavalla väljästi, kuin se on toiminnan luonteen mukaisesti tarkoi-

tuksenmukaista 

Tartuntatautilain vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on valtakunnalli-

sesti kerätty aluehallintoviraston verkkosivulle https://avi.fi/usein-kysyttya-ko-

ronaviruksesta. Sivustolta voi myös tarkistaa voimassa olevat rajoitukset eri alu-

eilla. Aluehallintoviraston ylläpitää myös koronainfoa, josta voi kysyä lisätietoja yri-

tyksiä koskeviin tartuntatautilain tulkintoihin koronainfo(@)avi.fi, puhelinnumero: 

0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16. 

Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, 

Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kuntalaiset voivat ilmoittaa tartuntatautilain 

vaatimuksiin liittyvistä puutteista asiakas- ja toimitiloissa sekä esittää kysymyksiä 

Jyväskylän seudun ympäristöterveyden yleisen sähköpostin kautta ymparistoter-

veys(@)jyvaskyla.fi. 

Lähde: Jyväskylän kaupunki  
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