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Koronasuositukset ja rajoitukset Juvalla 26.1.2022 lukien 
 
Itä-Suomen aluehallintovirasto on 25.1.2022 tekemällään päätöksellään 
kumonnut tilojen käyttöä koskevat rajoitukset. Ne tulevat voimaan välittömästi. 
Mm. aikuisten harrastusryhmät voivat kokoontua ja kunnat liikunta- ja 
harrastetilat ovat kaikkien käytettävissä. Edelleen ovat kuitenkin voimassa 
rajoitukset yleisötilaisuuksista.  
 
Aluehallintoviraston päätös mahdollistaa sen, että harrastamisen ja tilojen 
käyttöä koskevat rajoitukset poistuvat. - Edelleen on kuitenkin voimassa se, että 
terveysturvallisuus pitää huomioida kaikissa toiminnoissa. Tämä voi tarkoittaa 
esimerkiksi tilakohtaisia samanaikaisia käyttäjämäärärajoituksia, kunnasta 
muistutetaan. Lisäksi yleisötilaisuuksia koskevat osallistujamäärä on edelleen 
rajoitettu niin sisällä kuin ulkona. 
 
Liikuntatilat kaikkien käytössä 
Aluehallintoviraston päätös mahdollistaa, että liikunta- harrastetilat voidaan 
avata kaikenikäisille. Tiloja käyttävien on huolehdittava, että niitä käytetään 
terveysturvallisesti. Tiloissa voi olla tilakohtaisia erityisohjeita, kuten 
Vesiliikuntakeskus Sampolassakin on tällä hetkellä.  Terveysturvallisuus on siellä 
huomioitu mm. rajoittamalla saunoissa ja pukuhuoneissa yhtäaikaisten 
käyttäjien määrää.  
 

- Jokaisen tilojen käyttäjän on oltava erityisen huolellinen ohjeistuksen 
noudattamisessa. Koronaa esiintyy myös Juvalla ja leviämisen hillitsemisesti 
on oltava tarkkana. Terveysturvallisuus on oltava harrastustoiminnoissa 
etusijalla. Vaikka rajoitukset poistuvat, kannattaa muistaa myös Essoten 
suositukset, joita vastikään päivitettiin, korostaa kunta. 

 



 

Essoten suositusten mukaan mm. Kuorotoiminta on edelleen ns. korkean riskin 
toimintaa sekä aikuisten harrastustoiminta. Lue Essoten sivuilta tietoa 
koronasta. 
 
 
Tilaisuudet, tapahtumat, kokoontumiset 
 
Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §) 
 
Aluehallintoviraston päätös kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-
Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueilla kaikki 
sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 
henkilöä on voimassa 14.2.2022 saakka.  Ulkona rajoitus koskee yli 50 hengen 
tilaisuuksia.  

Juvan kunta ei järjestä omia tilaisuuksia.  

Kaikessa toiminnassa on noudatettava Itä-Suomen aluehallintoviraston 21.1.2022 
tekemää päätöstä. Se velvoittaa huomioimaan terveysturvallisuuden. Päätös on 
voimassa 20.2.2022 saakka.  
 

Mikäli on pakottava tarve järjestää tilaisuus, on noudatettava seuraavaa:  
- osallistujien määrä rajataan korkeintaan 20 henkilöön, ulkona 50 henkeen 
- osallistujilla on kasvomaskit 
- tilaisuudessa huomioidaan turvavälit ja terveyshygienia 
- ruoka- tai juomatarjoilua ei suositella 

 
 

Kaikille yhteiset suositukset  
- Käytä kasvomaskia kodin ulkopuolella, missä ei voi välttää lähikontakteja. 
- Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa. 
- Älä mene sairaana töihin, kouluun tai mihinkään kodin ulkopuolelle. 
- Jos oireilet lievästikin, mene testiin.  

o Lue täältä ohjeet testiin hakeutumisesta Essoten alueella. 
- Essoten suositukset ovat luettavissa:  

o Essoten tilannekuva koronaviruksen suhteen. 
 

 
Asiointi Juvan kunnan toimipisteissä 
Kunnanvirasto avautuu yleisölle 27.1.2022. Asiakkaille ja henkilökunnalle on vahva 
maskisuositus kaikissa kunnan toimipaikoissa. Kunnanviraston tiloja voivat käyttää 
enintään 20 hengen ryhmät. 
 
Toimintatalo on suljettu ulkopuoliselta käytöltä toistaiseksi. Kuntouttava työtoiminta 
jatkuu. 

https://www.essote.fi/leviamisvaihe/
https://www.essote.fi/leviamisvaihe/
https://avi.fi/documents/25266232/104595759/Paatos-ISAVI-82-2022.pdf/31fe6bc5-4c70-c318-4373-c45a435a9a24/Paatos-ISAVI-82-2022.pdf?t=1642163269844
https://avi.fi/documents/25266232/104595759/Paatos-ISAVI-434-2022.pdf/4cd2b3b1-f2e0-3b27-b0a9-7fd95382a886/Paatos-ISAVI-434-2022.pdf?t=1642765172851
https://www.essote.fi/mikkelin-keskussairaala-on-varautunut-koronavirukseen/
https://www.essote.fi/mikkelin-keskussairaala-on-varautunut-koronavirukseen/


 

 
Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen huoltajille vahva maskisuositus lapsen vienti- ja hakutilanteissa. 
 
Koulut ja oppilaitokset 
Peruskoulujen opetus järjestetään kaikilla vuosiluokilla lähiopetuksena. 
Terveysturvallisuuden lisäämiseksi koulussa varataan kasvomaskit viidennen luokan 
oppilaista alkaen. Henkilökunnalle on vahva maskisuositus. 
 
Lukion opetus tapahtuu lähiopetuksena. Opiskelijoille ja henkilökunnalle on vahva 
maskisuositus. 
 
Kunnankirjasto 
Kunnankirjastossa voi olla enintään 20 henkilöä samanaikaisesti. Kirjastossa asioiville ja 
henkilökunnalle on vahva maskisuositus. 
 
Sampolan vesiliikuntakeskus ja kuntosali 
Kuntosalilla voi olla kerrallaan enintään 10 henkilöä.  Sampolan pukutiloissa, aulatiloissa 
ja käytävätiloissa suositellaan kasvomaskia. Tiloissa on noudatettava turvallisuus- ja 
hygieniaohjeistuksia sekä tilakohtaisia käyttäjärajoituksia. 
 
Sisäliikuntatilat 
Kokoontuvissa ryhmissä on huomioitava terveysturvallisuus. Ryhmän vastaavan on 
toimitettava tarvittaessa tieto ryhmän osallistujista.  
  
Pukutiloissa, aulatiloissa ja käytävätiloissa on vahva maskisuositus ja turvallisuus- ja 
hygieniaohjeistuksia on noudatettava sekä tilakohtaisia käyttäjärajoituksia. 
 
Lasten saattajien lähikontaktia on vältettävä ja heillä on vahva maskisuositus vienti- ja 
hakutilanteissa. 
 
Nuorisotilat 
Nuorisotilat avautuvat helmikuun alusta. 
 

Kansalaisopisto 
Järvi-Saimaan kansalaisopiston tiedottaa erikseen kevään opetuksen järjestelyistä. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Essote tiedottaa erikseen sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista suosituksista ja 
rajoituksista.  
 
Työnantajat ja työntekijät: etätyö ja kasvomaskien käyttö 
Valtioneuvosto on suositellut 2.12.2021 valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja 
terveysministeriön esityksen perusteella, että leviämisalueen työpaikoilla siirrytään 
etätyöhön työtehtävien sen salliessa. Etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. 

https://www.essote.fi/


 

Lisäksi työpaikoilla on myös edistettävä työjärjestelyjä, joilla vähennetään 
lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.  
 
Essoten linjausten mukaisesti suositellaan kasvomaskin käyttöä työpaikoilla, joissa 
työskentelee useita henkilöitä. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi myös 
tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja, esimerkiksi parturit/kampaajat, 
hoitolat, asiakaspalvelutyö.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202, hallintojohtaja Antti 
Kinnunen, puh. 0400 121 261, vs. sivistysjohtaja Velimatti Salmi, puh. 0400 136 170 ja 
liikuntakoordinaattori Jani Korhonen, puh. 040 751 8262. 

 

 

 


