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Etelä-Pohjanmaan alueellisen Koronanyrkin kokous 12.5.2021
Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki merkitsi tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
11.5.2021 antaman päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamisesta enintään viiteenkymmeneen (50) henkilöön 12.5.-1.6.2021 väliseksi ajaksi. Edellyttäen, että kaikkien toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti
toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjeistusta. Mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan.
Nyrkin suositukset yksityistilaisuuksiin 12.5.2021- 6.6.2021. Nyrkki suosittelee yksityistilaisuuksissa osallistujien määrän olevan enintään 20. Tilaisuuksien turvallinen järjestäminen edellyttää riittävän suuria tiloja, jotta turvavälit (vähintään 2 metriä) voidaan säilyttää. Tilaisuuksissa on tärkeää käyttää myös kasvomaskia. Nyrkin suositus perustuu muun muuassa KeskiPohjanmaan alueen vaikeutuneeseen koronavirustilanteeseen, jossa on todettu helposti leviävää Intian koronavarianttia.
Nyrkin suositukset uskonnollisiin tilauksiin 12.5.2021- 6.6.2021. Isossa kirkkosalissa pidettävään jumalanpalvelukseen voi osallistua enintään 50 henkilöä. Muissa tiloissa järjestettävissä
uskonnollisissa tilaisuuksissa osallistujia voi olla enintään 20 henkilöä. Kaikissa tilaisuuksissa
on huolehdittava vähintään 2 metrin turvaväleistä ja käytettävä maskeja.
Oppilaitokset voivat järjestää ylioppilas- ja valmistujaisjuhlia opetuksen järjestäjän harkinnan ja
opetusministeriön, sekä aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti. Yleisö sijoitetaan omille istumapaikoilleen, vähintään kahden metrin turvavälit, maskien käyttö ja muu terveysturvallisuus
huomioiden. Yli 50 henkilön tilaisuuksissa yleisön jakaminen erillisiin katsomolohkoihin vähentää koronavirustartunnan riskiä.
Kotona tai muussa tilassa järjestettävässä ylioppilas- tai valmistujaisjuhlassa voi olla paikalla
samanaikaisesti enintään 20 henkilöä. Tilaisuus tulee järjestää terveysturvallisuus huomioiden.
Viimeisen kahden viikon ilmaantuvuus 15 / 100 000 asukasta (29 tapausta). Sairaanhoitopiirissä on todettu yhteensä 842 koronavirustartuntaa. Viime viikolla todettiin 11 uutta koronavirustartuntaa, kolme joukkoaltistumista ja karanteeniin asetettiin noin 100 henkilöä. Koronatestissä käydään keskimäärin 365 kertaa vuorokaudessa ja testauksen viive pyynnöstä tulokseen on keskimäärin 11,9 tuntia. Koronatestaus toimii hyvin.
Aluehallintoviraston määräykset
12.5.-1.6.2021
Keski-Suomen, Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla osallistujamäärä rajoitetaan 50 henkilöön, mutta näillä alueilla voidaan 12.5. alkaen järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia
ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että kaikkien toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjeistusta. Mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan.
Alueellisen yhteistyöryhmän Nyrkin linjaukset
Julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa noudatetaan voimassaolevaa AVI:n kokoontumisrajoitusta. Rajoitukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia.
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Nyrkin suositukset yksityistilaisuuksiin 12.5.2021- 6.6.2021
Yksityistilaisuuksiin voi osallistua enintään 20 henkilöä. Tilaisuuksissa käytetään maskeja. Tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä (vähintään 2 m) voidaan noudattaa. Jokaisessa
perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä, onko tapaamiset tarpeellisia. Jos tapaamisia järjestetään, on ratkaistava, miten se tehdään turvallisesti.
Nyrkin suositukset uskonnollisiin tilauksiin 12.5.2021- 6.6.2021
Isossa kirkkosalissa pidettävään jumalanpalvelukseen voi osallistua enintään 50 henkilöä. Muissa tiloissa
järjestettävissä uskonnollisissa tilaisuuksissa osallistujia voi olla enintään 20 henkilöä. Kaikissa tilaisuuksissa on huolehdittava vähintään 2 metrin turvaväleistä ja käytettävä maskeja.
Ylioppilas- ja valmistujaisjuhlien järjestäminen
Oppilaitokset voivat järjestää ylioppilas- ja valmistujaisjuhlia opetuksenjärjestäjän harkinnan ja opetusministeriön, sekä aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti. Yleisö sijoitetaan omille istumapaikoilleen,
vähintään kahden metrin turvavälit, maskien käyttö ja muu terveysturvallisuus huomioiden. Yli 50 henkilön tilaisuuksissa yleisön jakaminen erillisiin katsomolohkoihin vähentää koronavirustartunnan riskiä.
Kotona tai muussa tilassa järjestettävässä ylioppilas- tai valmistujaisjuhlassa voi olla paikalla samanaikaisesti enintään 20 henkilöä. Tilaisuus tulee järjestää terveysturvallisuus huomioiden.
Harrastustoiminnassa noudatettavia ohjeita
Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:
Aikuisten (20 vuotta täyttäneiden) joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta jatketaan 6.6.2021 asti. Aikuisten ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta, jossa turvavälit
kyetään varmistamaan, voidaan käynnistää. Ryhmäkoko voi olla enintään 20 henkilöä.
Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Myös
maakunnalliset rajat ylittävä kilpailu- tai ottelutoiminta sallitaan perustasolla olevien maakuntien kesken.
Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä.
Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai
urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille. Joukkue- ja kontaktilajien lajiluettelo on määritelty Olympiakomitean ja lajien kanssa.
Muut suositukset 6.6.2021 saakka
Harrastustoimintaan voi osallistua samanaikaisesti enintään 20 henkilöä.
Kirjastojen, kuntosalien ja uimahallien toimintaa voidaan avata laajemmin terveysturvallisuus huomioiden.
Oleskelua kauppakeskusten yleisissä tiloissa suositellaan välttämään.
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Muusta kuin välttämättömästä syystä matkustamista suositellaan pidättäytymään.
Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu. Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.
Maskisuositus
Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosituksen mukaisesti):
Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.
Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen
saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
Lisäksi Nyrkki suosittaa kasvomaskin käyttöä seuraavissa tilanteissa
Toisen asteen oppilaitoksissa
Peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat) kuntakohtaisen harkinnan mukaisesti. Kasvomaskien käyttö voi vähentää altistumistilanteessa karanteeniin asetettujen määrää.
Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa
Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet
Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilutapahtumat
Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana
Museot, kirjastot, galleriat
Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. asioimistilat. Erityisesti henkilökunnan suojautuminen on keskeistä.
Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot
Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat tilaisuudet
Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä, kuten suuret ulkoilmakonsertit ja festarit
Etätyö
EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.
Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.
Korona Nyrkin kokouksen osallistujat 12.5.2021
Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja
Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP
Matti Rekiaro, ylilääkäri, EPSHP
Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Puhelin vaihde 06 415 4111
Faksi 06 415 4351

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@epshp.fi

Seinäjoen keskussairaala
Tiedote

12.5.2021

4 (4)

Mika Soininen, ylijohtaja, ELY
Miia Kaartinen, aluehallintoylilääkäri, AVI
Tuula Hannila-Handelberg, ylilääkäri, THL
Eero Poukka, asiantuntijalääkäri, THL
Heidi Ojala, johtava ylilääkäri, Kaksineuvoinen
Pertti Kinnunen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Mika Kamunen, sivistysjohtaja, Lapua
Tiina Perä, johtavaylilääkäri, Seinäjoki
Anita Huhtamäki, tiedottaja, EPSHP
Hanna Hyvärinen, hallintosihteeri, EPSHP, kokouksen sihteeri
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