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TIEDOTE: Kuntalaisille, asukkaille sekä kaupungin henkilöstölle 

toimenpiteistä covid- 19 pandemian leviämisen 

ehkäisemiseksi 
 

Pirkanmaan pandemian ohjausryhmä (Koronanyrkki) on tiukentanut sunnuntaina 
29.11.2020 suosituksiaan Pirkanmaan kunnille. Suositusten tavoitteena on ehkäistä 
covid-19 pandemian leviäminen. Valtakunnallinen koronatilanne on heikentynyt ja 
Pirkanmaan tilanne mennyt viikon kuluessa huonompaan suuntaan. Samalla kun 
tartuntamäärät ovat kasvaneet, yli 50-vuotiaiden osuus sairastuneista on kasvanut 
edellisviikosta (18 %:sta 29 %:in). Pirkanmaallakin on olemassa realistinen uhka 
terveydenhuollon ylikuormittumisesta. 

Lauantaina 14 vuorokauden ilmaantuvuus nousi Pirkanmaalla 59:än tapaukseen 
100 000 asukasta kohden. Edeltäneen seitsemän vuorokauden aikana on todettu 199 
uutta tartuntaa. Positiivisten näytteiden osuus testatuista seitsemän vuorokauden 
aikajaksolla on noussut kahteen prosenttiin. Kiihtymisvaiheessa se on 1-2%. Kuluvalla 
viikolla oli lauantaihin mennessä todettu 152 tartuntaa, ja näistä 93:n (61 %) 
tartuntalähde oli tiedossa. Pirkanmaa on lähellä siirtymistä leviämisvaiheeseen. 

 

LINJAUKSET JA RAJOITUKSET IKAALISISSA OVAT SEURAAVAT: 

Varhaiskasvatus: 

- henkilöstö käyttää maskia tai visiiriä 
- suositus maskin käyttöön lasten tuonti ja hakutilanteissa 
- huomioidaan myös hygienia ja jäädään flunssaoireisena kotiin 

 
Perusopetus: 

- henkilöstö käyttää maskia tai visiiriä 
- ulkopuoliset eivät voi vierailla oppilaitoksen sisätiloissa, ensisijaisesti etäyhteyden 

välityksellä 
- välttämättömät vierailut hoidetaan sovitusti huomioiden suojautuminen ja 

etäisyydet 
 

Toinen aste: 

- opetus jatkuu toistaiseksi lähiopetuksena, voimassa maskisuositus  
 

Kirjasto: 

- tarjoaa rajattua toimintaa keskittyen lainaustoimintaan 
o lehtilukusali suljetaan, vanhempien lehtien lainaus mahdollista 
o asiointiaika rajataataan 15 minuuttiin 



o asioinnissa maskisuositus, noudatetaan yleisiä hygieniaohjeita 
o tietokoneella välttämätön asiointi rajoitetun 15 minuutin ajan, varaus 

palvelutiskiltä 
o ma-to 10-18, pe 10-17, lauantaisin suljettu 1.-21.12. välisen ajan 

 

Liikuntatoimi: 

- syyslukukauden toimintaryhmät päättyvät 1.12. 
- liikuntahalli ja muut sisäliikuntatilat ovat kiinni 1.-21.12. Liikuntahalli on 

iltakäytön ja myös liikuntatuntien osalta kiinni 
- liikuntaneuvonta jatkuu etänä 

 

Nuorisotoimi: 

- nuorisotilat suljetaan 1.-21.12 väliseksi ajaksi 
 

Musiikkiopisto: 

- lukukausi päättyy 30.11., etäopetus jatkuu mahdollisuuksien mukaan lukukauden 
loppuun asti 

- konsertit on peruttu 
 

Kulttuuritoimisto: 

- elokuvaesitykset on peruttu 1.-21.12. välisen ajan 
- yleisötilaisuudet on peruttu 
- Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus on tuotettu virtuaalisena ja julkaistaan 6.12. klo 

12.00 
yleisesti katsottavaksi kaupungin sivuilla 

 

Vapaa sivistys, kansalaisopisto 

- Jämijärven lukukausi loppuu 30.11. 
- Ikaalisten lukukausi loppuu 1.12. keskiviikkona 
- etäopiskeluna toteutettavat kurssit jatkavat normaalisti lukukauden loppuun 

 

Vierailurajoitukset: 
- hoito- ja hoivatoimialalla vierailurajoituksia on tehty jo aiemmin. Toivolansaaren 

treffitupa on edelleen käytössä. Vierailuja tulisi välttää 21.12. saakka. Vieraillessa 
on pukeuduttava tarvittaviin suojavarusteisiin. Henkilökunta ohjeistaa omaisia 
tarvittaessa tarkemmin ja lisää. 

 
Henkilöstön työskentely: 
- Henkilöstön on käytettävä kasvomaskia tai visiiriä työpaikalla toistaiseksi 
- Tarpeeton liikkuminen työyksiköiden välillä on kielletty 
- Palaverit-, kokoukset ja koulutukset tulee järjestää ensisijaisesti teamsin 

välityksellä. 
- Henkilökuntaruokailu on sallittu vain ko. yksikön henkilöstölle 
 

Julkisten tilojen käyttö 

- Yleiset saunat suositellaan suljettavaksi 21.12. saakka 



- Sisä- ja ulkoleikkipuistot suositellaan suljettavaksi 21.12. saakka 

- Kauppakeskuksissa suositellaan suljettaviksi oleskelutilat 21.12. saakka 

- Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan 

erillisten kansallisten ohjeistusten mukaisesti 

- Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauottamisesta 

jatketaan 21.12. asti 

 

Yksityistilaisuudet ja muut suositukset 

- Yksityistilaisuuksissa jatketaan 10 henkilön henkilösuositusta 21.12 asti 

- yksityiset liikuntapaikat suositellaan suljettavaksi 21.12 saakka 

- Suositellaan kasvomaskin tai visiirin käyttöä julkisilla paikoilla 

- Tarpeetonta matkustamista suositellaan vältettäväksi erityisesti 

leviämisvaiheen maakuntiin (tällä hetkellä esim. Uusimaa)  

 

Kaupungin virastojen ovet ovat suljettuina toistaiseksi ja virastoissa vierailuja tulee 

välttää. Asiointi ensisijaisesti puhelimella, sähköpostilla tai muilla sähköisillä 

välineillä. Vieraillessa virastoilla on käytettävä kasvomaskia tai visiiriä. 

Ikaalisten kaupunki tiedottaa verkkosivuillaan www.ikaalinen.fi, kaupungin 

facebookissa, twitterissä ja Instagramissa yleisesti. Lisäksi ohjeistetaan suoraan 

kohderyhmiä. 
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