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Tiedote Korona nyrkin kokouksesta 23.11.2020
Maanantaina 23.11. kokoontunut alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki arvioi kokouksessaan Järvi-Pohjanmaan alueen vaikeutunutta korona tilannetta. Alajärvi ja Soini ovat olleet pandemian kiihtymisvaiheessa
viime viikosta lähtien. Nyrkki täsmensi kokouksessaan aiemmin antamaansa matkustussuositusta, leviämisvaiheessa olevalle pääkaupunkiseudulle matkustamista tulee edelleen välttää. Tartuntaketjujen
leviämisen ehkäisemiseksi suositellaan välttämään tarpeetonta liikkumista myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sisällä ja harkitsemaan tarkkaan maakunnan ulkopuolelle matkustamisen tarpeellisuutta.
Nyrkin suositukset
Sairaanhoitopiiri on perustasolla. Kahden viikon aikana Alajärven ja Soinin alueella on todettu runsaasti
koronavirustartuntoja, joiden perusteella alueen on katsottu siirtyneen pandemian kolmiportaisessa luokittelussa kiihtymisvaiheeseen.
Uusien tartuntojen välttämiseksi Alajärven kaupunki/Järvi-Pohjanmaan perusturva on päättänyt
19.11.2020 seuraavista rajoituksista ja varotoimenpiteistä, jotka tulevat voimaan 20.11.2020 ja ovat voimassa 4.12.2020 saakka:
Alajärven kaupunki ja Järvi-Pohjanmaan perusturva antavat vahvan suosituksen joukkueurheiluun ja
joukkueurheilun kilpailutoimintaan toiminnan tauottamisesta. Lisäksi annetaan vahva suositus, ettei yli
20 hengen kokoontumisia järjestetä sisä- eikä ulkotiloissa. Myös vahva suositus annetaan sille, että yli
15-vuotiaat käyttävät maskia myös harrastustoiminnassa.
Perusturvalautakunta päätti tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti, että Alajärven kaupungin alueella järjestettävät yli 50 hengen kokoukset ja julkiset tilaisuudet kielletään 20.11.–4.12.2020 väliseksi ajaksi.
Soinissa on siirrytty pandemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen
19.11. pidetyssä kokouksessa kunnan johtoryhmä on Etelä-Pohjanmaan alueellisen koronanyrkin ja Kuusiolinnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin suosituksesta päättänyt seuraavista rajoitustoimista liittyen Soinin kunnan toimintaan, rajoitustoimet ovat voimassa 6.12. asti:
Vahva suositus, ettei yli 20 hengen kokoontumisia järjestetä sisä- eikä ulkotiloissa
Joukkueurheiluun ja joukkueurheilun kilpailutoimintaan annetaan vahva suositus toiminnan tauottamisesta
Koululuokat 7-9 siirtyvät etäopetukseen 20.11. alkaen (erityisentuen oppilaat jatkavat lähiopetuksessa)
Perusopetuksen henkilökunnalle annetaan suositus käyttää kasvomaskeja
Nuopparin tilat suljetaan 20.11 alkaen
Yhtenäiskoulun liikuntasali, kuntosali ja uima-allas suljetaan 20.11 alkaen
Asioidessa kunnantalolla tai kirjastossa, tulee käyttää kasvomaskia ja huolehtia turvaetäisyyksistä ja hyvästä käsihygieniasta.
Alueellisen Nyrkin suositukset / Perustaso
Etätyö
Suosittelemme, että työpaikoissa, joissa on mahdollisuus tehdä etätyötä, ainakin osa työntekijöistä on
etätöissä. Niissä työpaikoissa, joissa tällä hetkellä on etätyösuositus, etätyötä jatketaan toistaiseksi.

Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Puhelin vaihde 06 415 4111
Faksi 06 415 4351

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@epshp.fi

Seinäjoen keskussairaala

23.11.2020

2 (3)

Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä
mikäli turvavälejä ei kyetä säilyttämään. Tämä auttaa vähentämään mahdollisissa altistumistapauksissa
altistuneiden määrää ja karanteeneja.
Yleisötilaisuudet ja julkinen kokoontuminen
Kokoontumisrajoitukset: noudatetaan alueella voimassa olevaa AVI:n määräystä, jossa yli 50 henkilön
yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia voi järjestää varmistaen niiden turvallisuus asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.
Joukkuelajien ottelutoiminnassa kehotetaan edelleen huomioimaan koronatilanne. Maskin käyttö ja turvaväleistä huolehtiminen on tärkeää. Huomioidaan OKM:n ja THL:n ohjeet.
Maskisuositus
Sairaanhoitopiirin alueella käytössä laajennettu maskisuositus, jonka mukaan käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:
Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista,
jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos
heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.
Matkustussuositus
Suosittelemme, että muuta kuin välttämätöntä matkustamista vältetään pääkaupunkiseudulle. Suositellaan välttämään tarpeetonta liikkumista myös sairaanhoitopiirin sisällä ja ulkopuolellakin.
Korona nyrkin kokouksen osallistujat 23.11.2020
Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, kokouksen puheenjohtaja
Tommi Niemi, hallintojohtaja, EPSHP
Miia Kaartinen, aluehallintoylilääkäri, aluehallintovirasto
Tuula Hannila-Handelberg, ylilääkäri, THL
Kirsti Kähärä, johtava ylilääkäri, LLKY
Vesa Koivunen, kaupunginjohtaja, Alajärvi (kutsuttu asiantuntija)
Esa Kaunisto, sivistystoimenjohtaja, Alajärvi (kutsuttu asiantuntija)
Tanja Penninkangas, peruspalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaa (kutsuttu asiantunti-ja)
Leena Uusitalo, apulaisylilääkäri, Järvi-Pohjanmaa (kutsuttu asiantuntija)
Marjo Ala-Salmi, johtava lääkäri, Kuusiolinna terveys (kutsuttu asiantuntija)
Erkki Kesti, hallintoylilääkäri, Kuussote (kutsuttu asiantuntija)
Johanna Rannanjärvi, kunnanjohtaja, Soini (kutsuttu asiantuntija)
Sam Leijonanmieli, kunnanjohtaja, Vimpeli (kutsuttu asiantuntija)
Sami Alasara, kunnanjohtaja, Lappajärvi (kutsuttu asiantuntija)
Mika Soininen, ylijohtaja, ELY
Jari jokinen, hallintojohtaja, Seinäjoki
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Heidi Ojala, johtava ylilääkäri, Kaksineuvoinen
Tiina Perä, johtava ylilääkäri, Seinäjoki
Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP
Hannu Puolijoki, johtajaylilääkäri, EPSHP
Matti Rekiaro, ylilääkäri, EPSHP
Anita Huhtamäki, tiedottaja, EPSHP
Hanna Hyvärinen, hallintosihteeri, EPSHP, kokouksen sihteeri
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