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Pyhäjärven kaupungin tiedote asukkaille koronatilanteesta ja sen vaikutuksista 
 
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina 15.12. pidetyssä kokoukses-
saan, että alueella voimassa olevia suosituksia jatketaan 18.1.2021 saakka. 
 
https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Ajankohtaista/Pages/Pohjois-Pohjanmaan-koronatartuntojen-
maarissa-varovainen-kaanne-parempaan-suosituksia-jatketaan-tammikuun-18-paivaan.aspx  
 
Pyhäjärven kaupungin johtoryhmä on linjannut ajalla 26.11.-18.12.2020 voimassa olevia suosituk-
sien jatkamisesta 18.1.2021 saakka. 
 
Seuraavat suositukset ovat voimassa 18.1.2021 saakka: 
 
Yleisötilaisuudet  
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön. Aluehal-
lintovirasto antaa tarkempia ohjeita. 
  
Julkiset tilat 
Kaupungintalo on suljettuna ma 30.11. alkaen joulusulkuun 18.12. saakka. Kaupungintalon joulu-
sulku on ajalla 21.12.2020-6.1.2021, jolloin kaupungintalo ja yhteispalvelupiste pidetään asiakkaille 
suljettuna. Ajalla 7.1.-18.1.2021 kaupungintalon ovet on suljettuna, mutta asioida voi ajanvarauk-
sella, puhelimitse, postitse ja sähköpostitse.  
 
Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali, Hoi-
jakan liikuntasali ja monitoimihalli) suljetaan 18.1.2021 saakka. 
  
Nuokkari on suljettu 18.1.2021 saakka. Nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa normaalisti. Nuoriso-
toimen some-kanavilla ilmoitetaan muutoksista. 
  
Kirjasto pysyy auki rajoitustoimenpitein.  
Aiemmin ilmoitetut käytänteet ovat voimassa: Huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta. Kirjas-
tossa on voimassa maskisuositus. 
- Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi. 
- Kaikki kirjastossa järjestettävät tapahtumat perutaan. 
Kirjasto palvelee normaalien aukioloaikojen mukaan ja kirjastoauto on liikenteessä. 
  
Maskisuositus 
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti.  
Varhaiskasvatus tiedottaa huoltajille toimintatavoista varhaiskasvatuksen tiloissa. 
  
Yksityistilaisuudet 
Suosittelemme, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset 
muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää. 
  
Ryhmäharrastustoiminta 
Kaupungin järjestämien lasten ja aikuisten liikuntaryhmien toiminta on keskeytetty 1.12.2020 alka-
en. Verkkovalmennus toimii normaalisti. Kaupungin liikuntaryhmien käynnistymisestä tammikuussa 
tiedotetaan erikseen.  
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Ikääntyneet ja riskiryhmät 
Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoi-
menpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartun-
nalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta. 
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä 
Selänne. 
  
Opetuksen järjestäminen 
Lukio palaa lähiopetukseen ma 11.1.2021 alkaen. Koronatilanteen pahentuessa etäopetus jatkuu. 
Koulu tiedottaa Wilman kautta muutoksista. 
  
Jokilatvan opisto tiedottaa suositusten vaikutuksista kurssien toimintaan. 
  
Etätyösuositus 
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti. 
  
Etäkokouskäytännöt 
Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan ko-
kouksissa. 
  
Ravitsemusliikkeet 
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.  
 

https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/ravitsemisliikkeiden-rajoitukset-tiukkenevat-useassa-maakunnassa-epidemiatilanteen-vuoksi

