
 

 
 

 
 

TOIVAKAN KUNNAN KORONATIEDOTE 14.1.2022 
 
 
(Tiedotteen päivitetyt kohdat punaisella) 
 
Suosituksien voimassaoloa on jatkettu 23.1.2022 saakka 
 
 

• Toivakan kunnan koronatilanne on viimeisen parin viikon aikana 
heikentynyt. On tärkeä jatkaa aikaisemmin annettujen ohjeiden 
noudattamista huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja 
turvavälien toteutumisesta. Myös kasvosuojaimia on hyvä käyttää 
valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. 

 

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti torstaina 13.1.2022, 
että Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan alueelliset koronatyöryhmät 
ovat esittäneet alueilleen uusia rajoituksia, joiden valmistelua jatketaan 
aluehallintovirastossa sairaanhoitopiirien lausuntojen jälkeen. 

 

• Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan 
johtoryhmä ns. Koronanyrkki ei suosittele alueelleen etäopetusta 
peruskouluihin eikä toisen asteen kouluihin. Koronanyrkki katsoi myös, 
että vuoden 2003 jälkeen syntyneiden lasten- ja nuorten 
harrastustoimintaan ei ole syytä tehdä rajoituksia, koska näillä 
toiminnoilla ei ole nähty olevan merkittäviä vaikutuksia koronan 
leviämiseen. 

 

• Koronanyrkki ei suosittele toistaiseksi koululaisten pikatestauksia, 
koska STM ohjauskirjettä, missä annettaisiin käytännön ohjeet 
testausten järjestämiseksi ei ole tullut. Myös kouluihin tarvittavista 
pikatestien hankinnasta tarvitaan STM:n ohjeistus. Koronanyrkki ei 
myöskään katso tarpeelliseksi laittaa koululuokkia karanteeniin 
yhdestä koronapositiivisesta oppilaasta. Koulusta poisjääntiä ja 
omaehtoista karanteenia Koronanyrkki suosittelee heti, kun ensioireita 
alkaa ilmaantua. 

 



 

 
 

 
 

• KSSHP:n alueella ei testata niitä koronalle altistuneita henkilöitä, joilla 
ei ole koronaan viittaavia oireita. Tällä pyritään helpottamaan tällä 
hetkellä terveydenhuollossa pahoin ruuhkautuneita testaus- ja 
jäljityspalveluita. Altistuneita ja oireettomia henkilöitä pyydetään 
jäämään omaehtoiseen karanteeniin 10 vuorokauden ajaksi 
altistushetkestä. Myös pikatestien voi käyttää tällaisissa tilanteissa. 

 

•  Poikkeuksena sotetyöntekijät, jotka testataan potilasturvallisuuden 
vuoksi pienistäkin oireista. Kansalaisia muistutetaan myös siitä, että 
pikatestillä saatu positiivinen tulos ei korvaa virallista testiä, mikäli 
henkilö tarvitsee todistusta joko Koronapassia tai 
tartuntatautipäivärahaa varten. 

 
 
 
Ajankohtaista koronarokotteista 
 

• Seututerveyskeskus tiedottaa, että sen rokotusajanvarauspuhelin on 
ruuhkaantunut ja takaisinsoitto voi kestää muutamia päiviä. Jätähän 
vain yhden soittopyynnön. Jo annettua rokotusaikaa ei voi aikaistaa. 

 

• Seututerveyskeskuksen kuntien asukkaat voivat käyttää mitä tahansa 
Seututerveyskeskuksen rokotuspisteistä. 

 
 
Muut ajankohtaiset 

 
 

• Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa 
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu 
yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 3.1.2022 
– 31.1.2022. Tällä päätöksellä kumotaan 3.12.2021 annettu Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueita koskeva Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin 
nojalla antama päätös ajalta 3.1.2022 – 5.1.2022 (LSSAVI/18671/2021).  

 



 

 
 

 
 

• Aluehallintoviraston päivitetyt tiedotteet löytyvät seuraavasta linkistä: 
tiedotteet   
 
 
 

 
Maskisuositus jatkuu  
 
Toivakan kunta jatkaa toistaiseksi voimassa olevaa maskisuositusta yli 12-
vuotiaiden osalta kaikissa julkisissa tiloissa sekä joukkoliikenteessä. Maskeja on 
tarjolla myös nuoremmille. 
 
Kouluissa maskeja suositellaan käytettävän 6. vuosiluokasta alkaen. Koulut 
noudattavat Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti tehtyä suunnitelmaa. 
 
 
Harrastustoiminta ja kirjasto  
 

• Lasten ja aikuisten harrastustoiminta jatkuu ulkoliikuntapaikoilla.  
 

• Kohtalaisen riskin tiloiksi ja tilanteiksi luetaan muun muassa 
joukkueurheiluun ja ryhmäliikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat sekä 
kontaktilajit. Tästä syystä kunnan yli 18-vuotiaiden harrastustoiminta, 
liikuntaryhmät ja erityisliikunnan ryhmät keskeytetään 28.12.2021-
23.1.2022. 

 

• Kuntosali on avoinna ma-to klo 14.50-19.30, pe klo 14.50-17.30, la-su 
suljettu. Ohjatut kuntosaliryhmät ovat koronapandemian vuoksi 
tauolla. Suositus on voimassa 23.1.2022 saakka. 
 

• Alle 18-vuotiaiden harrastustoimintaan osallistuvien tulee olla täysin 
oireettomia.  

 

• Kirjasto on avoinna normaalisti. Kirjastossa suositellaan pikaista 
asiointia.  

 

• Kansalaisopisto tiedottaa omasta toiminnastaan erikseen. 

https://avi.fi/tiedotteet?p_p_id=fi_yja_avi_sttinfo_web_PressReleaseSearchListWebPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_fi_yja_avi_sttinfo_web_PressReleaseSearchListWebPortlet_query=&_fi_yja_avi_sttinfo_web_PressReleaseSearchListWebPortlet_category=&_fi_yja_avi_sttinfo_web_PressReleaseSearchListWebPortlet_region=L%C3%A4nsi-+ja+Sis%C3%A4-Suomi


 

 
 

 
 

 
 
Käsihygienia, turvaetäisyydet ja maskien käyttö ovat kaikessa 
harrastetoiminnassa suositeltavia.  
 
 
Perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevat suositukset 
 
Mikäli vanhemmat saattavat lapsiaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, heidän 
tulee käyttää maskeja. Sisätiloihin ei voi jäädä oleskelemaan, vaan lapsi 
ainoastaan saatetaan tiloihin.  
 
Toivakkatalo on avoinna vain ajanvarauksella 23.1.2022 asti. 

 

 

 

 

 


