Kunnanhallitus tartuntatautilain mukaisena kunnan toimielimenä päätti maanantaina
15.2.2021 Hankasalmen kunnan osalta pitää voimassa pääsääntöisesti kunnan aiemmin
asettamat koronarajoitukset ja tarkastella niitä seuraavan kerran kokouksessaan maanantaina
15.3.2021
Seuraavat muutokset rajoituksiin tehtiin kuitenkin 15.2.2021
•

Vahva maskisuositus pidetään voimassa ainakin 31.3. saakka Hankasalmen kunnassa

•

Suositus, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä (koskee niin sisä- kuin ulkotiloja) on
voimassa ainakin 1.3.2021 saakka. Kunnan yksityistilaisuuksia koskeva suositus seuraa 1.3.
päivämäärän jälkeen AVIn määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien kohdalla. Mikäli
AVIn määräys osallistujamäärästä niihin muuttuu, niin kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle
valtuudet päivittää Hankasalmen kunnan suosituksen yksityistilaisuuksiin kohdalla samaan
henkilörajoitusmäärään.

•

Kunnan omissa tiloissa liikunnan kohdalla yli 19-vuotiaiden vuorot on edelleen peruttu, eli koulujen
ja monitoimitalon salivuorot aikuisten liikunnasta on peruttu ja tilanne jatkuu ainakin 1.3.2021
saakka. Myös kansalaisopiston liikuntaryhmät voivat alkaa aikaisintaan 1.3.2021.
15.2. Kunnanhallitus päätti kuitenkin, että
a) mikäli koko Keski-Suomi pysyy kiihtymisvaiheen alueena helmikuun loppuun, eli
tartuntatilanne ei pahene ja
b) Hankasalmella tartunnat pysyvät jatkossakin 1.3. saakka hyvin vähäisinä,
Niin 1.3. voidaan aikuisten liikuntavuorot tarkkoja koronaa ehkäiseviä turvallisuusohjeita
noudattaen avata.
Samalla kunnanhallitus päätti jo 17.2. alkaen mahdollistaa SM-tason urheilijoille tai sellaisiin
rinnastettaville, joiden harjoittelu on säännöllistä, harjoittelun kunnan liikuntatiloissa. Mutta
harjoittelun toteuttamisesta näissä tapauksissa on sovittava kunnan hyvinvointipalvelujen
kanssa aina tapauskohtaisesti erikseen. Anomus on tehtävä perusteluineen osoitteeseen
liikunta@hankasalmi.fi

Kunnan koronaohjeistus kuntalaisille on kokonaisuudessaan seuraava
•

Hankasalmella on päällä vahva maskisuositus aikuisille ja yli -12 vuotiaille ainakin
31.3.2021 saakka
Maskeja suositellaan käytettäväksi
Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus
koskee myös ulkoilmassa olevia tapahtumia, joissa on mukana yli kymmenen ihmistä ja turvavälejä
ei voida muuten säilyttää.
lukiossa, yläkoulussa ja kuudensilla luokilla

joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on
välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
kun saavutaan riskialueelta Suomeen ja matkustajat siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai
jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia
sisätiloja. Ja kaikkia kunnan tiloja, kuten kunnanvirasto, kirjastot, koulut.
Muita julkisiksi tiloiksi luettavia ovat kansalaisopiston kurssit (joita ei vielä siis kaikkia
keskeytetä), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, elävän musiikin esittämiseen käytettävät
tilat sekä esimerkiksi museokylä.
Kirjastossa, terveyskeskuksessa tai palvelutaloissa asioitaessa on toistaiseksi käytettävä aina
maskia – näiden kohdalla kyse ei ole suosituksesta, vaan maskia velvoitetaan käyttämään.
Muistakaa kuitenkin, että THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa
kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Maskien käyttö on pakollista kunnan työntekijöille seuraavissa tehtävissä (ja suositeltavaa
se on aivan kaikissa tehtävissä):
•
•
•
•

ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien
asumispalveluissa toistaiseksi
koulujen henkilökunnan tulee käyttää maskia tai visiiriä ainakin tammikuun loppuun saakka
varhaiskasvatuksessa maskia tai visiiriä tulee käyttää ainakin tammikuun loppuun saakka kaikissa
niissä työtehtävissä, joissa liikutaan eri ryhmien välillä
kirjaston henkilökunnan tulee käyttää vähintään visiiriä työssään kirjaston ollessa auki asiakkaille
ainakin tammikuun loppuun saakka

Vierailut palvelutaloissa ja iäkkäiden kotona
•

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten luona vierailut omaisilta ja ystäviltä suositellaan tehtävän
maskin kanssa ja aina harkiten

•

Palvelutaloissa vierailut ja tapaamiset tapahtuvat toistaiseksi aina suojainten kanssa. Palvelutalosta
saa tarvittavat suojaimet tarvittaessa. Ja vierailu järjestetään palvelutalon ohjeistusten mukaisesti.

•

Saattohoidossa olevan asukkaan luokse sallitaan toistaiseksi vierailut asukkaan huoneessa
tapahtuen. Tällöin luonnollisesti suojainten kanssa ja välttäen turhaa kulkemista yhteisissä tiloissa.

•

Erilaisia kotilomia palvelutalosta tulee edelleen harkita ja mieluiten siirtää myöhempään
ajankohtaan

Muita linjauksia, suosituksia, rajoituksia

Suositukset tilaisuuksiin
•

Kunta suosittelee, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä (koskee niin sisä- kuin
ulkotiloja) ja suositus on voimassa ainakin 1.3.2021 saakka. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki
yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Esimerkkejä yksityisistä
tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot. (suositus ei koske
hautajaisia, joissa seurakuntien toivotaan harkinnalla mahdollistavan tarvittaessa suositusta
suuremman osallistujamäärän). 1.3. jälkeen kunnan suositus seuraa henkilörajoitusmäärässä Länsija Sisä-Suomen aluehallintoviraston sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin ja yleisiin
kokouksiin annettua henkilörajoitusta

•

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla
toimialueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja
yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus
niissä voidaan varmistaa. Määräys on voimassa 1.3.2021 saakka.

•

kunta itse ei järjestä mitään tilaisuuksia ennen 1.3.2021 ja kunnan omat yli 10 hengen kokoukset
pidetään ainakin 1.3.2021 saakka sähköisessä toimintaympäristössä.

Suositukset ja ratkaisut harrastustoimintaan
•

Sisätiloissa tapahtuva 20-vuotiaiden tai sitä vanhempien liikunta sisätiloissa suositellaan
keskeytettäväksi määräajaksi ainakin 1.3.2021 saakka. Kunnan omissa tiloissa yli 19-vuotiaiden
vuorot on peruttu, eli koulujen ja monitoimitalon salivuorot aikuisten liikunnasta on peruttu ja
tilanne jatkuu ainakin 16.2.2021 saakka. Myös kansalaisopiston liikuntaryhmät voivat alkaa
aikaisintaan 1.3.2021.
a) mikäli koko Keski-Suomi pysyy kiihtymisvaiheen alueena helmikuun loppuun, eli tartuntatilanne
ei pahene ja
b) Hankasalmella tartunnat pysyvät jatkossakin 1.3. saakka hyvin vähäisinä,
niin 1.3. voidaan aikuisten liikuntavuorot tarkkoja koronaa ehkäiseviä turvallisuusohjeita
noudattaen avata.

•

Muuta kuin liikuntatoimintaa kansalaisopistossa jatketaan pääsääntöisesti AVI:n voimassa olevien
rajoitusten ja kunnan maskisuositusten mukaisesti, mutta riskiryhmille suunnatut kurssit ja luennot
ovat keskeytettynä ainakin 16.2. asti (mm. seniorien ja erityisryhmien opintosetelillä tuetut
ryhmät).

•

Lasten ja nuorten harrastustoiminta (kun kaikki osallistujat ovat alle 20 v. – valmentaja/ohjaaja voi
olla vanhempi) voi jatkua myös kunnan sisäliikuntatiloissa. Tällöin kuitenkin harrastukseen tullessa
tulee muistaa turvavälit, pitää riittäviä välimatkoja toisiinsa, harrastusten jälkeen siirrytään omaan
kotiin suihkuun ja vältetään turhaa oleilua harrastustiloissa ja pukuhuoneessa. Lasten ja nuorten
saattajien on käytettävä maskeja liikuntapaikkojen sisätiloissa ja vältettävä turhaa oleilua niissä.

•

Kunta jatkaa oman kuntosalinsa sulkua ainakin 1.3.2021 saakka. Päätöksen myötä kuntosalikortin
voimassaolo aikaa jatketaan vastaava aika. Sulku koskee siis myös Hankasalmen kansalaisopiston
kuntosaliryhmiä. Hankasalmen lukion suunnistuslukiolaisilla on oikeus käyttää kuntosalia
lajivalmennukseensa liittyen.

•

17.2. alkaen SM-tason urheilijoille tai sellaisiin rinnastettaville, joiden harjoittelu on säännöllistä,
harjoittelu kunnan liikuntatiloissa on mahdollista. Harjoittelun toteuttamisesta näissä tapauksissa
on sovittava kunnan hyvinvointipalvelujen kanssa aina tapauskohtaisesti erikseen. Anomus on
tehtävä perusteluineen osoitteeseen liikunta@hankasalmi.fi

•

Julkisten tilojen käytössä tulee aina huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti
mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Muuta
•

Uusia suosituksia ja myös palveluiden tiukempia rajoituksia ollaan valmiita ottamaan käyttöön
nopeasti, jotta tartuntatilanne saadaan rauhoittumaan Jyväskylän kaupunkiseudun alueella, mikäli
muuntovirus alkaa vaikuttaa tautitapausten kasvua lisäävästi.

•

Koulujen toiminta kokonaisuudessaan – myös toinen aste - pyritään jatkamaan lähiopetuksena ja
kirjastot pitämään auki. Kirjastojen lukusalien toiminta on kuitenkin edelleen suljettuna.
Tilannetta tarkastellaan uudelleen 15.3.2021 kunnanhallituksen toimesta.
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä on Hankasalmen kunnan sivistyslautakunta
tehnyt toimivallan siirtopäätöksen sivistystoimenjohtajalle. Tällä on varauduttu siihen, että
tarvittaessa pystytään tekemään nopeita ratkaisuja tilanteen vaatiessa.

Älypuhelimiin toivomme kaikkien kuntalaisten lataavan koronavilkku-palvelun – se saattaa estää
esimerkiksi sen, että oireettomana tai hyvin vähäoireisena levittäisit itse koronavirusta
Muistakaa ennen kaikkea käsi- ja yskimishygienia – asiaa on korostettu Suomessa koko
epidemian ajan ja juuri sillä on kaikkein olennaisin merkitys viruksen etenemisen estämisessä. Ja
ennen kaikkea käsien pesu saippualla riittävän usein olisi se tehokkain suojautumiskeino. Ja
muistakaa maskien käyttö! Maskit estävät todella paljon koronan leviämistä!
lisää suojautumisesta täältä:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

Hankasalmella vähävaraisilla on mahdollisuus noutaa maskeja Sillankorvan kiinteistöstä (entinen
Sillankorvan päiväkoti siis) - osoitteesta työpaja Pollari, Keskustie 44, 41520 Hankasalmi.
Yhteyshenkilönä työpajaohjaaja 014 2671 228 (arkisin klo 10-14)

Näiden ohella kunnan omassa toiminnassa:
•

•

kunnanvirastolle ei oteta ennen 15.3.2021 vastaan asiakkaita, kuin erittäin painavista syistä.
Pääsääntöisesti tapaamiset, jos ei asiaa voida hoitaa sähköisesti, on hoidettava maskeja käyttäen
viraston ulkopuolella.
Kunnan henkilöstölle on annettu oma koronaohjeensa syyskuussa, jota on päivitetty lokakuun 23.
päivä niin, että on otettu käyttöön etätyösuositus niissä työtehtävissä, missä se on mahdollista –
tätä suositusta vahvistettu ja uudistettu joulukuun alussa työntekijöille ja esimiehille

