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Yläluokat pysyvät lähiopetuksessa 
 

THL:n arvion mukaan Keski-Suomen maakunta on leviämistasoltaan perusvai-

heessa. Keski-Suomen koronanyrkin arvioon perustuen Toivakan kunnassa koko 

perusopetus jatkuu normaaliin tapaan lähiopetuksessa. 

 

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. 

 

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 28.3.2021 saakka. 

 

• Ohjatut kuntosaliryhmät sekä yli 18-vuotiaiden liikuntasalin käyttövuorot ovat pois 

käytöstä 28.3.2021 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. 
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• Tekojääkaukalon pukuhuone on pois käytöstä 28.3.2021 saakka. 

 

• Kirjasto ja omatoimikirjasto ovat auki normaalisti. Kirjastossa asioidessa tulee 

huomioida turvavälit.  

 

• Lukupiiritoiminta on tauolla 28.3.2021 saakka. 

 

 

• Nuorisotila pidetään suljettuna 28.3.2021 saakka.  

 

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

• Kunnan omistuksessa olevia tiloja ei vuokrata ulkopuolisille 28.3.2021 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 valtakunnallisena sulkuaikana eli 8.3.-

28.3.2021. Toivakkatalolla asiointi ajanvarauksella. 

 

 

Lisäksi muistutamme kaikkia kuntalaisia maskin käytöstä, turvaväleistä 

sekä käsihygieniasta! Seuraamme aktiivisesti tilannetta ja päivitämme oh-

jeistusta tarvittaessa. 
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