
 

 
 

 
 

TOIVAKAN KUNNAN KORONATIEDOTE 4.2.2022 
 
 
(Tiedotteen päivitetyt kohdat punaisella) 
 

• Aluehallintoviraston uusi kokoontumisrajoitus Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin kuntien alueelle on voimassa 5.2.–18.2.2022. 
Sisätiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää 
rajatulla osallistujamäärällä, kun kaikille osallistujille on osoitettu 
istumapaikat ja käytössä on enintään 75 % käytettävissä olevien 
istumapaikkojen määrästä.  

 

• Ulkona järjestettäviä tilaisuuksia ei enää rajoiteta. 
 

• Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti toimijoilla tulee kirjalliset 
suunnitelmat turvallisuustoimista, joilla estetään asiakkaiden tai 
osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä erilaisissa 
asiakas- tai yleisötiloissa. Ohjeistusta tarkemmin täällä 

 

• Koronavirustautiin sopivia oireita saaneiden tulee välttää kontakteja 
muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden 
ajan (perustuen THL:n 13.1.2022 julkaisemaan ohjeeseen). 

 

• Jokaisen vastuullinen toiminta on välttämätöntä oman lähipiirin 
suojaamiseksi, epidemian hidastamiseksi sekä sairaalahoidon 
kuormituksen vähentämiseksi.  

 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 13.1.2022 antanut uusia ohjeita 
koronavirustautiin liittyvästä eristyksestä. Myös oireettomien tulee 
noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia. 

 
Seututerveyskeskuksen antama ohjeistus löytyy seuraavalta 

 sivulta: Seututerveyskeskuksen tiedotteet  
 
 
 
 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69930279
https://www.seututk.fi/fi-FI/Seututerveyskeskus/Uutisarkisto/KORONAROKOTUKSET_SEUTUTERVEYSKESKUKSESSA(62816)


 

 
 

 
 

 
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. 
 
 
Kunnan palvelutoiminta 

 

• 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 ovat tauolla 20.2.2022 saakka. 

 

• Kuntosali on avoinna 7.2.2022 alkaen normaalisti sekä arkena että 
viikonloppuisin.  Suositeltava kävijämäärä kerrallaan on max. 6 
henkilöä. Kuntosalin seinällä on turvallisuussuunnitelma, jota tilassa 
tulee noudattaa.   
 

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

 

• Kirjasto on avoinna normaalisti. Kirjastossa suositellaan pikaista 
asiointia.  

 

• Kansalaisopisto tiedottaa omasta toiminnastaan erikseen. 
 
 
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 20.2.2022 asti. 
 
Rajoituksia ja suosituksia voidaan päivittää ja muuttaa aiemmin, mikäli 
valtakunnalliset rajoitukset muuttuvat.  

 

 

 

 

 


