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Koronaviruspandemian vaikutukset Liperin kunnan palveluihin
Voimakkaasti heikentyneen koronatilanteen ja nopeasti leviävän omikron-virusmuunnoksen
vuoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uusia rajoituspäätöksiä alueelle pikaisella
aikataululla.
Vaikutukset Liperin kunnan toimintaan
Liperin kunnalla ei ole suunnitteilla yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia.
Kunnan ryhmäliikuntatilat ovat käytettävissä vain lasten ja nuoren (2004 tai sen jälkeen
syntyneiden) harrastustoimintaan ajalla 30.12.2021 klo 16 – 13.1.2022. Harrastustiloissa ei saa
olla ulkopuolisia henkilöitä.
Kunnan järjestämien aikuisten ohjattujen liikuntaryhmien kevätkauden aloitus siirretään
17.1.2022 alkavalle viikolle.
Uimahalli Liprakka sekä kunnan ylläpitämät kuntosalit ovat normaalisti avoinna. Näiden tilojen
käyttäjien tulee noudattaa huolellisesti koronaturvallisuusohjeita.
Uimahalli Liprakassa järjestetään lasten uimakoulut suunnitellusti ajalla 3.-6.1.2022. Uimahallin
henkilökunta ohjeistaa koronaturvallisuuteen liittyvissä asioissa uimakoulun alkaessa.
Joensuun seudun kansalaisopisto on jo aiemmin ilmoittanut, että heidän aikuisten ja
vanhempi-lapsiryhmien sekä musiikin yksilöopetuksen lähikurssien aloitus siirretään 17.1.2022
alkavalle viikolla.
Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen
Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen
kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Määräys ei koske enintään 50 hengen tilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on määritelty oma
istumapaikka. Määritelty istumapaikka tarkoittaa nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa.
Määräys on voimassa 31.12.2021 klo 16.00–20.1.2022.
Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta
Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle on lisäksi annettu tartuntalain pykälän 58 g
mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta.

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten
toimijoiden yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut
asiakas-, osallistuja- ja odotustilat pitää sulkea:
•
•

joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun
vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat ja
tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat.

Rajoitus ei kohdistu muihin tartuntatautilain 58 g § mukaisiin tiloihin.
Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä
nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää
lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Päätös tilojen
sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa
toimintaa.
Tilojen sulkupäätös on tässä vaiheessa voimassa kaksi viikkoa ajalla 31.12.2021 klo 16.00–
13.1.2022.
Myös tilojen terveysturvalliseen käyttöön liittyvät rajoitukset jatkuvat ja laajenevat kaikkiin
maakuntiin
Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt myös päätöksen, jolla tilojen käyttöä koskevan
tartuntatautilain 58 d §:n mukainen määräys laajenee koskemaan koko Itä-Suomen
aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueita.
Tilojen käyttöjä koskeva määräys edellyttää, että asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää järjestää
siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien
aiheuttamaa tartunnan riskiä.
Määräys on Itä-Savossa Sosterin ja Pohjois-Karjalassa Siun soten kuntien alueilla voimassa
30.12.2021- 26.1.2022.
Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä
yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.
Katso koko tiedote Aluehallintoviraston verkkosivuilla:
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928767
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset 30.12.2021:
•
•

Tartuntatautilain 58 §:n ja 58 G §:n päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueen kuntien alueille (avi.fi)
Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös 30.12.2021 (avi.fi)

