Hankasalmen koronarajoitusten
asteittaisen purkamisen
suunnitelmaa
Keski-Suomesta on tullut koronan perustason alue ja koko Suomessa
tautitilanne paranee. Vastuullisesti ja pienin askelin on silti tehtävä
hallittuja muutoksia, jotta päästään kesään turvallisesti.

Maskisuositus säilyy toistaiseksi
nykytila

Linjausta jatkoon

• Tällä hetkellä suositus yli 12-v. 30.4.
saakka
• Ei ole suositusta 5-luokkalaisille tai
nuoremmille
• Kunnan työntekijöillä maski (tai
visiiri) pakollinen kohtaamisia
sisältävissä työtehtävissä
(vanhuspalveluissa maski aina)

• Jatketaan yleistä vahvaa
maskisuositusta kuntalaisille
ainakin 5.6 saakka
• Eli koulujen kevätlukukauden
loppuun
• Samoin jatketaan henkilöstön
maskivelvoitetta ainakin koulujen
kevätlukukauden loppuun saakka
(5.6.) ja vanhuspalveluissa ainakin
elokuun 10. päivään saakka.

Vierailut palvelutaloissa tai iäkkäiden kotona
nykytila

Linjaus tulevaisuuteen

• Suositus maskien käyttöön
vierailuilla iäkkäiden kotona
• Palvelutaloissa vierailut aina
suojainten kanssa ja talon
ohjeiden mukaisesti
• Kotilomia palvelutaloista vain
suurella harkinnalla ja mieluusti
vasta myöhempänä ajankohtana

• Pidetään rajoitteet toistaiseksi
ennallaan, koska vasta
kertaalleen on iäkäs väestö
rokotettu
• Ja sään salliessa ulkotilojen
hyödyntäminen vierailuihin
toivottavaa
• Tarkastellaan kesäkuussa
seuraavan kerran näitä rajoitteita

Kokoontumisrajoitukset kunnassa ja maakunnassa
Nykytila

Linjaus tulevaisuuteen

• AVI rajannut yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten
osallistujamäärän 10 henkilöön sisällä ja ulkona 30.4. saakka

• AVI:n kokoontumisrajoitus muuttunee viims. 30.4. jälkeen, ja
kunta on linjannut, että kunnan suositus yksityistilaisuuksiin
seuraa AVI:n hlömäärämääräystä julkisiin. Tällä hetkellä
esimerkiksi kotien (ainakin pienimuotoiset) ylioppilasjuhlat
näyttävät mahdollisilta rajatulla henkilömäärällä.

• Kunta suosittelee 10 henkilön rajaa myös yksityistilaisuuksiin
(hautajaisissa toivotaan harkintaa suuremmasta) – ja kunnan
suositus seuraa jatkossa AVI:n suositusta yleisiin tilaisuuksiin
• Kunta ei järjestä huhtikuussa tapahtumia ja kaikki yli 10
henkilön kokoukset pidetään sähköisesti

• Toukokuun alusta (3.5.) kunnan toimielimet voivat kokoontua
taas lähikokouksiin, jos tilanne säilyy nykyisen kaltaisena tai
paranee maakunnallisesti. Kokouksille tulee varata riittävän
suuri tila ja maskien käyttö kokouksissa välttämätöntä
• Tapahtumien järjestämistä säätelee toukokuun alusta alkaen
silloin voimaan tulevat kokoontumisrajoitukset
• Suurempien tapahtumien kohdalla poliisille tehtävän
tapahtumailmoituksen kautta ratkotaan asiantuntijoiden
toimesta niiden mahdollisuus. Huhtikuussa ei ole
mahdollista järjestää tapahtumia. Toukokuussa ehkä jo
pienimuotoisempia ja jos kaikki menee hyvin, niin kesäkuussa
taas hivenen suurempia ja lähtökohtaisesti heinäkuussa
Kihveli ja Heinähattutori mahdollisia. Todennäköisesti
Venekoskella voidaan näytellä juhannuksena yleisölle, jos
tilanne etenee suotuisasti

Harrastustoiminta - askeleittain puretaan rajoituksia
nykytila

Linjaus tulevaisuuteen

• Yli 20 v sisätiloissa tapahtuva liikunta kielletty
kunnan tiloissa ja suositeltu muissakin tiloissa
keskeytettäväksi huhtikuun loppuun
• Alle 20 v. koronaohjeistuksin saaneet liikkua sisällä,
samoin SM-tason (tai niihin
rinnastettavat)urheilijat
• Kunnan kuntosali ollut kiinni (pl
suunnistuslukiolaiset ja SM-taso)
• Ulkotiloissa liikkumista ei ole rajoitettu eikä alle 20
vuotiaiden liikuntaa
• Kulttuuri- ja muissa tapahtumissa 10 henkilön
rajaus

• Ulkotiloissa liikkuminen vapaata samoin lasten ja
nuorten liikunta ja SM-tason urheilijoiden
sisätiloissakin (kuten tähänkin saakka)
• Kuntosali avataan ke 21.4., mutta käyttäjiltä
odotetaan suurta vastuullisuutta, tilassa saa olla
enintään 10 henkilöä kerrallaan harrastamassa –
turhaa oleilua pukuhuonetilassa tulee välttää ja
suihkussa käydä kotona
• Kunnan sisäliikuntasalien käyttö on mahdollista yli
20.v. liikuntaan 3.5. alkaen, mikäli tautitilanne
säilyy hyvänä
• Kulttuuri- ja muissa tapahtumissa siis
kokoontumisrajoitukset alkanevat toukokuun alusta
vaiheittain muuttua (kts edellinen kalvo) ja
ensivaiheessa pienimuotoinen toiminta
mahdollistua

Koulut ja lähiopetus
nykytila
• Alakoulut, yläkoulu ja lukio olleet
lähiopetuksessa koko lukuvuoden
• Lukuunottamatta lukion 2-luokan yokirjoitusten turvaamikseksi tehtyä
lyhyttä etäopetusjaksoa
• Sivistystoimenjohtajalle delegoitu
oikeus poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin tarvittaessa
• Kansalaisopiston toiminta jatkunut
läpi talven (pl liikuntaryhmät)

Linjaus tulevaisuuteen
• Lähiopetus jatkuu kevätlukukauden
loppuun ja sitä turvataan vahvalla
maskisuosituksella
• Syyslukukausi tavoitteena viedä läpi
myös lähiopetuksessa – syksyn
kirjoitusten kohdalla lukiossa
tarvittaessa tarkastellaan kirjoittajien
tilannetta (riippuu koronatilanteesta ja
rokotuksista)
• Kansalaisopistoon ei muutosta ja
jatkuu syksyllä liikuntaryhmienkin
osalta taas normaalisti näillä näkymin

Kirjastot ja kunnanvirasto
Nykytila

Linjaus tulevaisuuteen

• Kirjastot olleet auki
• Lukusalien toiminta ollut suljettuna
• Kunnanvirastolle ei oteta vastaan
asiakkaita kuin painavasta syystä ja
maskin kanssa. Ovet ovat lukittuna

• Kirjastot jatkavat avoinna oloa
asiakkaille normaalisti
• Lukusalitoimintakin voidaan avata
ke 21.4. normaaliin toimintaan
(palataan sulkuun jos tautitilanne
ottaa takapakkia)
• Kunnanvirastolla jatketaan lukituin
ovin ja vain pakottavista syistä
asiakkaita vastaan ottaen
toukokuun loppuun saakka.

Muuta
• Ravintolarajoitukset päätetään muualla – koetetaan vaikuttaa
alueellisen Nyrkin kautta, että Hankasalmella mahdollisimman pian
voimaan perustason alueen rajoitukset (Maakunta on perustasossa)
• Rajoituksia kunnassa tarkastellaan edelleen jokaisen
kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä ja äkillisten muutosten
yhteydessä KH kokoontuu nopeasti ylimääräiseen kokoukseen
• Etätyösuositus kunnassa edelleen päällä elokuun alkuun
• Seniorikeskuksen toimintaa tarkastellaan toukokuussa, sen vähittäistä
avaamisen mahdollisuutta

