Alueellisen koronapandemian koordinaatioryhmän
antaman ohjeistuksen mukaiset suositukset
Pöytyän kunnassa

Voimassa 23.12.2020 saakka

Uudet suositukset voimassa 23.12.
asti










Alueellinen koronapandemian koordinaatioryhmä on viime viikolla ja 1.12.
käsitellyt sosiaali- ja terveysministeriön 24.11.2020 antamia ohjeita
koronaepidemian leviämisuhassa oleville sairaanhoitopiireille.
Koordinaatioryhmän nyt antamat suositukset korvaavat aiemmin annetut
suositukset.
Suositukset ovat voimassa torstaista 3.12. keskiviikkoon 23.12.2020.
Uudet suositukset ovat voimassa koko Varsinais-Suomen alueella.
Suosituksissa vähennetään kontakteja ja liikkuvuutta eri tavoin.
Koordinaatioryhmä on pohtinut suosituksia suhteessa tilanteen
välttämättömyyteen sekä vaikuttavuuteen.
Pöytyän kunta linjaa tässä esityksessä kunnan toimintaa tilanteessa. Kunta
suosittelee myös kuntalaisia, kunnan alueella oleskelevia ja asioivia,
yhteisöjä, yksityisiä ja muita toimijoita huomioimaan toiminnassaan
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen koronakoordinaatioryhmän
suositukset.

Pöytyän kunnan varautumisen laajennettu johtoryhmä
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Aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu
Kiinteistöpäällikkö Jukka Ojanen
Varhaiskasvatuspäällikkö Virpi Lukkarla
Asiantuntijasairaanhoitaja Sari Rantanen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Rauno Kajander

Hallintojohtaja Paula Pekkola
Perusturvajohtaja Eveliina Kiiski
Tekninen johtaja Tarmo Rantanen
Hallintosihteeri Jussi Heinonen
Johtava lääkäri, Pöytyän kansanterveystyön
kuntayhtymä Pirjo Hiltunen
Ruokapalvelupäällikkö Kaija Lähteenmäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Pentti Wärri

Tilannekuvan muuttuessa ryhmän laajentaminen:








Elisenvaaran lukion rehtori Ari Höyssä
Riihikosken yhtenäiskoulun rehtori Minna Savo
Auranlaakson kansalaisopiston rehtori
Ilkka Virta
Kirjastotoimenjohtaja Laila Uusitalo
Liikunnanohjaaja Markus Salo
Vastaava sairaanhoitaja Katri Keihäs
Vastaava ohjaaja Tuula Jussilainen

Elisenvaaran yhtenäiskoulun rehtori Mika Virtanen
Yläneen yhtenäiskoulun rehtori Jaakko Heikkilä

Kulttuurisihteeri Taina Myllynen
Vastaava sairaanhoitaja Anne-Mari Lehti
Vastaava sairaanhoitaja Sanna Maanpää
Vs. kotihoidonohjaaja Jaakko Kanniainen

Ryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa, tilannekuvan muuttuessa useammin.

Yleisötilaisuudet




Sisätiloissa järjestettäviin
yleisötapahtumiin voi osallistua
korkeintaan kymmenen henkilöä.
Ulkotiloissa järjestettävissä
yleisötapahtumissa pitää
noudattaa erityistä huolellisuutta
maskien käytössä ja turvaväleissä.

Yksityistilaisuudet


Yli kymmenen henkilön
yksityistilaisuuksia ei tule
järjestää.

Kunnallinen päätöksenteko rajautuu näiden suositusten ulkopuolelle.
Kokousjärjestelyissä huomioidaan vallitseva koronapandemiatilanne, ja
kokousjärjestelyistä ohjeistetaan erikseen.
Henkilöstöpalavereissa tulee huomioida 10 henkilön osallistujamäärä.
Pääsääntöisesti suositellaan Teams-palaveria.
Erityisesti talven juhlien ja vapaiden aikaan yleisö- ja yksityistilaisuuksien
osallistumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suurissa, eri sukupolvien
tapaamisissa on korkea riski altistumisille ja tartunnoille. Merkittävä osa
tartunnoista tulee kotoa ja lähipiiristä.

Julkisten ja yksityisten tilojen
sulkeminen




Sosiaali- ja terveysministeriö on suosittanut, että korkean tartuntariskin
julkisten tilojen käyttö keskeytetään tilapäisesti kokonaan.
Julkisten tilojen sulkeminen laajasti aiheuttaa huomattavia sosiaalisia ja
taloudellisia vaikutuksia.
Varsinais-Suomen koordinaatioryhmä suosittaa, että:


Kirjastot:
 Toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Kirjastot
tarjoavat rajattua palvelua, kuten lyhytaikaista lainaustoimintaa rajatulle
kävijämäärälle ja yleisten tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin.
Lukupaikat suljetaan ja kirjastoihin sovitut tapahtumat perutaan tai toteutetaan
etänä. Jos tämä ei ole mahdollista, kirjastot tulisi sulkea.
 Lisäksi Pöytyän kunnassa:
 Kirjastojen palveluaukioloajat pysyvät ennallaan, ei omatoimiaikoja.
 Pikainen asiointi kirjastossa mahdollista, suositus max 15 minuuttia –
vahva maskisuositus.
 Kunta seuraa kävijämääriä ja kirjastoon pääsyä voidaan tarvittaessa
rajoittaa.
 Lukupaikat ovat pois käytöstä eikä lehtienlukumahdollisuutta toistaiseksi
ole.
 Tietokoneiden käyttö ja tulostus on mahdollista vain lyhytaikaisesti.
 Digitointi on pois käytöstä (Yläneen kirjasto).
 Kaikki tapahtumat peruutetaan tai toteutetaan virtuaalisesti.
 Ryhmäkäynnit peruutetaan toistaiseksi, ainoastaan koulujen välittömässä
yhteydessä olevissa kirjastoissa voivat koululaiset asioida pieninä
ryhminä koulun näkemys ja terveysturvallisuus huomioiden.
 Kotipalvelua toteutetaan normaalisti hygieniaohjeita noudattaen.

Julkisten ja yksityisten tilojen
sulkeminen


Nuorisotilat:
 Voivat olla auki, jos niissä asioivat voivat säilyttää riittävät turvavälit.
Nuorisotilojen toimintaa supistetaan eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta
tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. Samalla jalkaudutaan
tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta, testiin hakeutumisesta ja tuetaan
jaksamista. Jos tämä ei ole mahdollista, nuorisotalot tulisi sulkea. Erityisesti
yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä
nuorisotiloissa.
 Pöytyän kunnassa nuorisotilat pidetään toistaiseksi avoinna Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän edellä esitettyjä suosituksia
toiminnassa noudattaen.



Kulttuuritilat ja museot:
 asiakasmäärää tulee rajata voimakkaasti niin, että ne vastaavat AVI:n sisätiloissa
järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoitusta. Jos tämä ei ole
mahdollista, kulttuuritilat ja museot tulisi sulkea.
 Pöytyän kunnan kulttuuritilat suljetaan. Koululaisryhmien käynnit sekä alle
20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan toteuttaa edellä esitettyjä
suosituksia toiminnassa noudattaen.

Julkisten ja yksityisten tilojen
sulkeminen






Työväen- ja kansalaisopistot ja taiteen perusopetus:
 kausi suositellaan päätettäväksi 4.12.2020 tai toteutetaan etäopetuksena.
Suositus koskee aikuisille järjestettävää toimintaa.
 Pöytyän kunnan ylläpitämän Auranlaakson kansalaisopiston järjestämä
sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytetty
23.12.2020 saakka. Opetus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan
etäopetuksena. Kansalaisopisto tiedottaa asiasta tarkemmin.



Sisäleikkipuistot ja –leikkipaikat:
 Suljetaan 23.12.2020 saakka.



Kauppakeskukset:
 Oleskelutilat suljetaan oleskelun välttämiseksi.

Suositus on, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.
Suositukset ovat voimassa 23.12.2020 saakka.

Harrastustoiminnan rajoitukset
Koordinaatioryhmä suosittaa harrastustoimintaan seuraavia rajoituksia:











Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään 23.12.
asti.
Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti-ja kamppailulajien tauko jatkuu
vastaavasti 23.12. asti.
Julkiset sisäliikuntatilat suljetaan 3.-23.12. muuten kuin lasten ja nuorten
harrastustoiminnan osalta (alle 20-vuotiaat).
Muu kuin liikuntaan liittyvä lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua (alle
20-vuotiaat).
Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan eli esimerkiksi
pelaaminen ja kuorolaulu tulee laittaa tauolle. Etänä toteutettua
harrastamista voidaan luonnollisesti jatkaa.
Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei
tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö-ja joukkuelajien liikuntaja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
Kilpa-ja huippu-urheilun harjoittelu-ja kilpailumahdollisuudet kuitenkin
turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle
ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle,
Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.

Harrastustoiminnan rajoitukset



Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riksi tartunnoille
ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri
puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.
Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat
toimet.
Suositukset ovat voimassa 3.–23.12.2020.



Pöytyän kunnassa












Kunnan järjestämä aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on
keskeytetty 23.12.2020 saakka
Kunnan järjestämän aikuisten joukkueurheilun- sekä kontakti- ja kamppailulajien
tauko jatkuu 23.12.2020 saakka
Julkiset sisäliikuntatilat suljetaan 3.-23.12.2020 väliseksi ajaksi muuten kuin
lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (alle 20-vuotiaat)
Kilpa- ja huippu-urheilun osalta toiminta voi jatkua Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin antamien suositusten mukaisesti (ks. edeltävä dia)
Suositellaan noudatettavan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
koronakoordinaatioryhmän edellä esitettyjä suosituksia

Opetuksen järjestäminen


Korkeakoulut jatkavat etäopetuksessa aiemman suosituksen mukaisesti.



Toisen asteen opetus
 Lukioissa siirrytään etäopetukseen mahdollisimman pian, viimeistään
7.12. alkaen.
 Ammatillisessa opetuksessa siirrytään etäopetukseen 3.12. alkaen,
poikkeuksena välttämätön lähiopetus.
 Etäopetussuositus on voimassa oppilaitosten joululomiin saakka.



Ylä-ja alakoulut
 Lähiopetus voi jatkua.
 Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään
määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljityksen
tehostamiseksi. Jos tartuntoja todetaan, opetusryhmä asetetaan
karanteeniin.
 Henkilökuntaa suositellaan käyttämään kasvomaskeja tai suojavisiirejä.
 Yläkouluissa myös oppilaille suositellaan maskien käyttöä.

Opetuksen järjestäminen


Esiopetus (koulujen yhteydessä toimiva) ja varhaiskasvatus




Henkilökuntaa suositellaan käyttämään kasvomaskeja tai vaihtoehtoisesti
kokokasvovisiiriä. Suositellaan, että aivan pienimpien lasten kanssa
työskentelevät käyttävät suojaimia mahdollisuuksien mukaan.

Opetuksen järjestämistä koskien on Pöytyän kunnassa lisäksi päätetty
seuraavaa:
 Elisenvaaran lukio siirtyy etäopetukseen 7.12.2020 alkaen. Lukion
rehtori tiedottaa järjestelyistä tarkemmin.
 Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa suositellaan
noudatettavaksi edellä esitettyjä suosituksia, samoin
lukiokoulutuksessa jatketaan suositusten noudattamista.
Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaille suositellaan kasvomaskien
käyttöä sekä koulussa että koululaiskuljetusten aikana. Samoin lukion
opiskelijoiden asioidessa oppilaitoksessa välttämättömissä asioissa
suositellaan kasvomaskin käyttöä asioinnin sekä koululais- ja
opiskelijakuljetusten aikana.

Työllistämispalvelut ja
kuntouttava työtoiminta




Ryhmät jatkuvat normaalisti alle kymmenen henkilön ryhmissä.
Ryhmätoiminnassa noudatetaan turvavälejä, pidetään kasvomaskeja ja
huolehditaan käsihygieniasta.
Vierailut Taitotalolle kielletään.

Etätyö








Etätyösuositus on Varsinais-Suomessa voimassa toistaiseksi valtioneuvoston
periaatepäätöksen mukaisesti(15.10.).
Valtioneuvosto on kertonut, että suosituksen voimassaoloa tarkastellaan 31.
joulukuuta 2020 mennessä.
Työpaikoilla suositellaan etätyötä työtehtävien sen salliessa ja edistetään
työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä
työpaikoilla.
Varsinais-Suomen koordinaatioryhmä suositteli 26.11., että kaikki työnantajat
harkitsevat uudelleen huolellisesti mahdollisuudet siirtyä vielä nykyistä
laajemmin etätyöskentelyyn.
Pöytyän kunnan voimassa olevassa etätyöohjeessa
(https://www.poytya.fi/intranet/keskushallinto-2016454029/ohjeet/) on
ohjeistettu tarkemmin etätyön käytännöistä

Matkustaminen kotimaassa



Tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle ja muihin leviämisvaiheen
maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen tulee välttää.
Tällä halutaan estää, että toistaiseksi hieman paremmassa koronaepidemian
vaiheessa olevan Varsinais-Suomen tilanne ei entisestään pahenisi.

Suositamme kasvomaskien käyttöä






Kaikissa asiakaspalvelutilanteissa henkilökunnan tulee käyttää maskia tai
suojavisiiriä.
Tämä koskee myös ulkotiloja.
Pöytyän kunta suosittelee kasvomaskin käyttöä asioidessasi kunnan
ylläpitämissä julkisissa sisätiloissa THL:n kasvomaskisuosituksen mukaisesti.
Muistathan seurata ajankohtaisia koronatiedotteita maskisuositustenkin osalta.
Lisäksi Pöytyän kunnassa:
 Asiantuntijasairaanhoitaja Sari Rantanen puh. 040 6723025 tulee
tarvittaessa opastamaan toimialoja suojavarusteasioissa.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien
suojaaminen








Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti
ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava.
Vierailijoiden määrää tulee kuitenkin rajoittaa merkittävästi.
Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä vastaavasti
yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien
henkilömäärien rajoituksista.
Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja maskinkäyttöön on syytä kiinnittää erityistä
huomiota ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuluvien läheisten luona.
Lisäksi Pöytyän kunnassa:
 Vierailijoita sallitaan 1-2 henkilöä kerrallaan. Vierailijoiden tulee ottaa
mukaan vierailuille suu- ja nenäsuojaimet.
 Intervallitoiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti. Asiakkaiden tulee
tulla terveenä jaksolle.
 Omaishoitajien tukiryhmät toimivat normaalisti.
 Päivä- ja työtoimintakeskus SikSakin toiminta on tauolla 3.12.202006.01.2021

Lisäksi palvelee
kunnan
neuvontanumero 70
vuotta täyttäneille
040 672 3025

