
Pohjois-Pohjanmaan maakunta on covid -19 ( korona) tilanteen 
leviämisvaiheessa. Vaaralliseksi tartuntataudiksi luokitellun covid-19 
viruksen leviämiseksi ehkäisemiseksi ja terveydenhuollon kantakyvyn 
turvaamiseksi on erittäin tärkeää , että voimaantulevia rajoituksia ja 
ohjeita noudatetaan. 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina 
15.12. pidetyssä kokouksessaan, että alueella voimassa olevia 
suosituksia jatketaan maanantaihin 18.1.2021 saakka. 

 Erityisesti riskiryhmien suojelemiseen tulee kiinnittää huomiota. 

Osa kunnan palveluista on suljettu covid-19  rajoitusten vuoksi. 
Hyvinvoinnin  tukemiseksi on tärkeää kerätä voimia erilaisten 
tekemisten kautta tulevalle vuodelle,  hyödyntäen  esimerkiksi 
monipuolisia ulkoiluun liittyviä  mahdollisuuksia Taivalkoskella sekä 
nauttien  läheisten seurasta joulun aikana. 

Taivalkosken kunnan rajoitukset ja suositukset pohjautuvat Pohjois-
Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän  antamiin suosituksiin. 

Taivalkosken kunnan  johtoryhmä ja kunnan tartuntatautilääkäri sekä 
johtava lääkäri seuraavat aktiivisesti muuttunutta  Covid- 19 
tilannekuvaa ja valmistelevat tarvittaessa uusien rajoituksien ja 
suosituksien käyttöönottoa kunnan alueella. Päätöksistä tiedotetaan 
kunnan verkko- ja facebook sivustolla sekä Taivalkosken sanomissa. 
Kuntalaisia suositellaan seuraamaan säännöllisesti kunnan  viestintää 
koronapandemiaan liittyen. 

 

Taivalkosken kunnan rajoitukset ja suositukset 5.1.-18.1.2021: 
Kunnantalo/ asiointipiste ( asiointi ajanvarauksella tai soittamalla ovikelloa, 
sähköinen- tai puhelinasiointi). Kunnantalon  tilat eivät ole varattavissa 
ulkopuolisten organisaatioiden eikä yhdistysten tai järjestöjen käyttöön toistaiseksi. 

 Kunta sulkee yleisölle  avoimet  kunnan hallinnoimat tilat: 
 monitoimitalo (Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja 

kilpailumahdollisuudet turvataan) 
 uimahalli/uimahallin välittömässä yhteydessä olevat sauna- ja 

pukuhuonetilat  suljetaan yleisestä käytöstä pois lukien alakoulun 
opetussuunnitelman mukainen toiminta 

 koulujen liikuntasalit/ muut sisäliikuntatilat, muuhun kuin opetukseen 
liittyvän toiminnan osalta keskeytetään  saakka (myös ilta- ja 
viikonloppukäyttö) 
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 Nuorisotilat , nuorisotyössä otetaan käyttöön erilaiset etätoiminnot 

Taivalkosken lukion etäopetus jatkuu 10.1.2021 saakka . Lukion etäopetuksen 
jatkamista arvioidaan seuraavan kerran  7.1.2021. Opiskelijoita ja huoltajia 
tiedotetaan opetukseen liittyvistä käytännöistä tarkemmin Wilman kautta. 

 Kirjaston lukusali pidetään suljettuna. Lainauksia ja varauksia voi tehdä 
edelleen kirjastossa tai Outi-kirjastopalvelun kautta. Kirjasto tiedottaa 
toiminnastaan tarkemmin kunnan verkkosivuilla www.taivalkoski.fi. 
 

 Koulun iltapäiväkerhotoiminta jatkuu 
 

Yleisötilaisuudet  

 Sisä- ja ulkoitiloissa tapahtuvat yleisötapahtumat perutaan, joihin osallistuu yli 10 
henkilöä ( Aluehallintoviraston suositus 17.12.2020) 
 
http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot 

 

Julkiset tilat 

  Turvataan oikeus välttämättömiin  lakisääteisiin palveluihin ja asiointiin. 

http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot 

 

 

 

Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita) 

 Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä. 
 Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen 

testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 
 Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä 

omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana 
välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 

 Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös 
potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. 

 Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa 
 Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.) 
 Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa 
 Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista. 
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Yksityistilaisuudet 

 Suositellaan , että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on 
pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää. 

Ryhmäharrastustoiminta 

 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytys jatkuu. Mahdollisuuksien 
mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena. 

 Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 16-vuotiaiden osalta voi  
jatkua. Harrastustoiminnassa tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön 
ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää 
lähikontakti toisiinsa.  

 

Julkiset tilat 

 Suositellaan , että toiminnanharjoittajat huomioivat Aluehallintoviraston (AVI) 
antamat määräyksen  15.12.2020 -18.1.2021 toiminnassaan covid-19 viruksen 
leviämisen ehkäisemiseksi.  
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1momentin 
nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja 
ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.  Sisätiloissa 
ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin  järjestää 
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 
(kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa 
noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).  
 
Määräys on voimassa ajalla 19.12.2020-18.1.2021 seuraavien kuntienalueella: 
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, 
Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, 
Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, 
Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska. 

http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot 

 

Ikääntyneet ja riskiryhmät 

Suojainten käyttö ja vierailut pitkäaikaishoidossa COVID-19 pandemian aikana   

 Turvallinen vierailu   
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Tapaamisesta sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. Läheiselle annetaan hyvät 
ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee 
asukkaan luo 

· Vierailulle voi tulla 1-3 läheistä kerrallaan/asukas.    

· Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.   

· Läheinen huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suu-
nenäsuojusta.   

· Henkilökunta opastaa ja auttaa läheistä käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten 
käytössä, jos se on tarpeen.   

· Läheinen pitää 1-2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.    

· Läheinen voi koskettaa asukasta, jonka luona hän on vierailulla.   

· Läheinen ei turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan asukkaan omaan 
huoneeseen.   

· Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan 
hälytysrannekkeella.   

· Sisääntulossa vierailijoille tulee olla saatavilla kirurgisia suu-nenäsuojuksia, 
käsihuuhdetta sekä toimintaohjeet niiden käytöstä (kuvallinen ohje suu-nenäsuojan 
käytöstä tämän ohjeen lopussa)   

· Läheinen voi käyttää asukasta ulkoilemassa   

· Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että vierailut toteutetaan turvallisesti. Vierailulle ei 
välttämättä voi aina tulla. Tästä syystä on hyvä tiedustella hoitoyksiköistä, onko vierailu 
omaisen luona mahdollista. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden 
luona pitää kuitenkin aina voida vierailla, kunhan noudattaa yllä mainittuja ohjeita ja on 
keskustellut asiasta hoitohenkilöstön kanssa.   

 

Opetuksen järjestäminen 
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 Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-
vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. 
Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske 
välttämätöntä lähiopetusta. Taivalkosken lukion osalta etäopetuksen jatko 
arvioidaan 5.1.2021. 

Etätyösuositus 

 Suositellaan , että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman 
laajasti niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.  

Etäkokouskäytännöt 

 Jatketaan etätyökokouskäytäntöä mahdollisimman kattavasti  työpaikoilla sekä 
vapaa-ajan kokouksissa. 

 

Ravitsemusliikkeet 

 Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. 
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