
    

 

 

       Koronasuositukset Posiolla 3.5.-31.5.2021 
 

 

 

Posion kunnan laajennettu johtoryhmä on päivittänyt koronasuosituksiaan ajalla 3.5.-31.5.2021. 

 

Voimassa olevat suositukset: 

 

 Posion peruskoulun yläkoululaiset ja lukiolaiset jatkavat lähiopetuksessa. Alueellinen 

koordinaatiotyöryhmä suosittelee yläkoulun oppilaiden maskisuosituksen purkamista ja 

kuntatasoiseen harkintaan perustuen myös lukion opiskelijoiden maskisuositukset puretaan 

3.5.2021 alkaen. 

 Maskin käyttöä suositellaan vahvasti edelleen kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja 

vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa oleskelee useampia henkilöitä. Koulun ja 

päiväkodin henkilökunta mukaan lukien! (TTL 6 - 9 §, Työturvl. 8 §). 

 Maskin käyttöä suositellaan vahvasti edelleen kaikissa julkisissa sisätiloissa. 

 Posion kunnanviraston ja perusturvatoimiston ovet ovat avoinna virka-aikana 12.5. alkaen. 

Suosittelemme vahvasti, että virastoissa asioivat käyttävät maskia. 

 Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 

50 henkilöä, on kielletty. (Lapin AVI, päätös 30.4.2021 LAAV/662/2021. TTL 58§ Mom 1.) 

 AVI:n päätöksen (LAAVI/662/2021) mukaan 3.5.2021 alkaen voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja 

yleisiä kokouksia yli 50 henkilön yhteisyleisömäärällä. Tämä edellyttää rajattavissa olevia, 

selkeästi suojavyöhykkeisiä, useita katsomolohkoja omin kulkureitein, henkilöstöin, 

saniteettitiloin ja istumapaikoin enintään 50 henkilöä per lohko, joissa kussakin voidaan 

turvallisuus varmistaa noudattamalla THL:n ja OKM:n antamia ohjeistuksia. (STM:n ohjekirje 

23.4.2021 VN/11430/202. LAAVI/662/2021). 

 Kokoontumistilojen haltija edelleen vastaa siitä, että 58 c § mukaiset turvallisuusohjeet 

toteutuvat, eli kahden metrin turvaväli, käsihygienia ja pintojen puhdistaminen. 

 Lapin shp:n infektioiden torjuntayksikkö suosittelee, että Lapin sairaanhoitopiirissä 

järjestettäviin urheilu- ja liikuntatapahtumiin ei osallistuta kiihtymis- tai leviämisvaiheessa 

olevilta alueilta. Lisäksi suositellaan, että Lapin sairaanhoitopiirin alueelta ei osallistuta urheiluja 

liikuntatapahtumiin jotka ovat kiihtymis- tai leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Suositus koskee 

kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Suositus 

ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1- divisioonatason kilpailutapahtumia. 

Suositus on voimassa 23.5. saakka. 

 Yli 16-vuotiaiden (sis. aikuiset) ryhmä- ja harrastustoimintaa saa jatkaa. 

 Peruskouluikäiset voivat jatkaa harrastamista turvallisuusohjeita noudattaen.  

 Nuorisotiloissa (Apaja) alle 16-vuotiaiden kokoontuminen on sallittu nuorten ja lasten 

harrastetoiminnan linjausten mukaisesti ja turvallisuusohjeita noudattaen (Kahden metrin 

turvaväli, käsihygienia ja pintojen puhdistaminen, TTL 58 c §).  



 

 Valkaman terapia-allas ja kuntosali ovat käytettävissä terapia- ja kuntoutusryhmille ja lähetteellä 

kuntoutukseen tuleville turvallisuusohjeita noudattaen (Kahden metrin turvaväli, käsihygienia ja 

pintojen puhdistaminen, TTL 58 c §). 

 Posion Taikasalilla saa käydä kuntosalin koronasuosituksia noudattaen. Korona-ajan hinnoittelu 

(15€/kk) on edelleen voimassa. Kuntosalin sauna on edelleen suljettu. 

 Kunnan tiloissa järjestettävä ns. kuntouttava ryhmätoimintaan osallistuvien ryhmien koko 

sovitetaan kokoontumistilaan, jotta korona turvallisuusohjeita on mahdollisuus noudattaa 

(Kahden metrin turvaväli, käsihygienia ja pintojen puhdistaminen, TTL 58 c §). 

 Etätyöskentelyä suositellaan Posion alueella kaikille työpaikoille työnantajan harkinnan mukaan.    

 Ulkona tapahtuvia toimintoja suositellaan.  

 

Vierailut sairaalassa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä:  

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu. Vierailuja voidaan 

toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat 

käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä. Vierailijoita yhdelle potilaalle saa kerralla olla kaksi 

henkilöä. Vierailu tapahtuu omassa huoneessa / erillisessä tilassa, jossa ei ole muita potilaita tai 

mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.  Vältellään kanssakäymistä muiden asiakkaiden kanssa. 

Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita ohjeiden toteuttamisesta.  

 

Jos vierailija tulee sairaanhoitopiirin ulkopuolelta kiihtymis- tai leviämisalueelta, 

suosittelemme korona-pikatestin tekemistä ennen vierailua.  

 

Tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on 

laadittava toimintasuunnitelma, miten se toteuttaa tartuntatautilain §58 c edellytykset (mm. 

käsienpesu, käsihygienia, siivous, suojaetäisyyden turvaaminen). 

 

 

Perustelut suosituksille  
 

Lapin alueellinen koronakoordinaatiotyöryhmä on suositellut suositusten ja rajoitusten 

jatkamista edelleen. Covid 19 -tautitilanne on pysynyt rauhallisena, mutta tilanteen nopeat 

muutokset ovat muiden maiden kokemusten perusteella mahdollisia, joten varovaisuutta ja 

ennakoimista jatkosuunnitelmissa tarvitaan. Ilmaantuvuuden, positiivisten testien vähäisyyden, 

sairaalakuormituksen ja tartuntojen alkuperän tunnistamisen mittareilla mitattuna Lappi on 

perustasolla. 

 

Pyrimme ennaltaehkäisemään epidemian leviämistä paikkakunnalle. Lapissakin on varoittavia 

esimerkkejä siitä, kuinka tehokkaasti yksittäisistä tapahtumista epidemia lähtee leviämään 

laajalle vakavin seurauksin.  

https://www.posio.fi/vapaa-aika/liikunta/liikuntapaikat/


 

 

Posiolla kolmannes väestöstä kuuluu iän puolesta riskiryhmään ja sairastavuusindeksi on korkea. 

Väestön rokottaminen etenee THL:n suositusten mukaisesti. Brittimuunnosvirusta on 

useammassa Lapin kunnassa. Kunta vastaa omien tilojensa käytöstä, jolla perusteella suositusta 

kokoontumistilojen käytöstä laajalla johtoryhmällä on mahdollista päivittää. 

 

Johtoryhmä vetoaa edelleen kuntalaisiin ja kunnassamme oleskeleviin, että voimassa olevia niin 

valtakunnallisia kuin laajan johtoryhmän asettamia Posion kuntaa koskevia suosituksia 

noudatetaan. Vain yhteisvastuullisesti koronaturvallisesti käyttäytyen pystymme suojelemaan 

riskiryhmään kuuluvaa väestöämme ja myös itseämme epidemiatilanteen pahenemiselta.   

 

 

Yleisohjeet  
 

Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin. Jos sinulla on lieviä koronavirukseen viittaavia 

oireita, hakeudu koronatestiin, puh 016-254100 (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- 

makuaistin muutokset, ripuli). Käytä kasvomaskia siirtyessäsi testiin ja pysy kotona testituloksen 

saakka. Testituloksen saat 2h kuluessa. Mahdollisen positiivisen tuloksen saatuasi sinulle 

annetaan hoitoa ja liikkumista koskevat ohjeet.  Huolehdi edelleen vähintään 2 metrin 

turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta.  

 

Lataa puhelimeesi Koronavilkku. Jos Koronavilkku hälyttää mahdollisesta altistumisesta, toimi 

Koronavilkun antamien ohjeiden mukaan.  


