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YLÄKOULU JA LUKIO JATKAVAT LÄHIOPETUKSESSA
Isonkyrön kunnan alueella on todettu koko epidemian aikana 9 koronatartuntaa. Lähialueiden pahentunut tilanne asettaa kuitenkin välittömän uhan tilanteen huononemisesta myös
Isossakyrössä.
Suomen hallituksen 24.2.2021 linjausten johdosta Isossakyrössä aloitettiin välittömästi valmistelevat toimenpiteet Isonkyrön perusopetuksen yläkoulun oppilaiden (7-9 lk.) ja Kyrönmaan
lukion siirtymiseksi etäopetukseen.
Etelä-Pohjanmaan alueellinen koronanyrkki ilmoitti 1.3.2021, että se suosittelee toistaiseksi yläkoulujen lähiopetuksen jatkamista Etelä-Pohjanmaalla. Epidemiologista tilannetta seurataan
kuitenkin tarkasti ja tilanteen muuttuessa etäopetukseen voidaan siirtyä nopeastikin. Isonkyrön perusopetuksen yläkoulun oppilaat ja Kyrönmaan lukio jatkavat edelleen lähiopetuksessa 8.3.2021. Koulut tiedottavat asiasta suoraan myös huoltajia ja oppilaita/opiskelijoita
Wilmassa.
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää: ”Etäopetukseen siirtymisen edellytyksenä on, että lähiopetuksen järjestäminen ei ole turvallista ja opetuksen järjestämiseksi etäopetus olisi välttämätöntä. Asiantuntijoiden arvion mukaan tilanne ei toistaiseksi Etelä-Pohjanmaalla näitä kriteereitä täytä. Seuraamme nyrkin ja aluehallintoviraston suosituksia ja määräyksiä. Meillä on hyvät valmiudet etäopetukseen siirtymiseksi, mikäli tilanne pahenee.”
Kokoontumisrajoitukset ja harrastustoiminta
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan osalta 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 henkilöä edellyttäen, että
turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Etelä-Pohjanmaan alueellinen koronanyrkki on jatkanut aikuisten joukkueurheilun ja kontaktija kamppailulajien tauottamissuositusta 31.3.2021 asti. Lisäksi yli 12-vuotaiden harrastustoiminta suositellaan keskeytettäväksi. Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi lukuun ottamatta alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaa 31.3.2021 saakka.
Alle 12-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia
rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä.
Isonkyrön kunta kehottaa toimijoita noudattamaan koronanyrkin suositusta yli
12-vuotiaiden harrastustoiminnan keskeyttämisestä.
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Liikuntapalvelut
Kunnan järjestämät ryhmäliikuntatunnit on peruttu 8.3.-28.3.2021. Liikuntapalvelut tiedottaa
erikseen korvaavista etäjumpista.
Isonkyrön uimahalli Pärske siirtyy varauskäytäntöön 8.3.2021 alkaen. Varaukset tehdään suoraan uimahalliin joko soittamalla tai lähettämällä asiakkaiden nimet viestillä numeroon
050 314 2353. Varattu aika (1,5 h) on kokonaisaika uimahallissa eli siihen sisältyy myös puku- ja
pesutiloissa käytetty aika. Yhteen vuoroon otetaan maksimissaan kymmenen (10) henkilöä.
Nuorisopalvelut
Nuorisotila on edelleen auki erityisjärjestelyin (enintään 10 hengen kokoontumiset).
Kerhotoiminta
Koulujen kerhotoiminta jatkuu normaalisti hyviä hygieniakäytäntöjä noudattaen.
Kirjasto
Kirjasto tarjoaa edelleen rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten. Oleskelua kirjastossa tulee välttää, lehtienlukualue on suljettu ja yleisökoneet poistettu käytöstä.
Asiointi kunnantalolle
Asiointi kunnantalolle toivotaan hoidettavan pääsääntöisesti etänä ja/tai puhelimitse.

Isonkyrön kunnan poikkeusolojen johtoryhmä 3.3.2021

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Tero Kankaanpää
p. 044 297 0256
tero.kankaanpaa@isokyro.fi
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