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Sotkamon kunta avaa palveluja ja julkisia sisätiloja hallitusti ja 
vaiheittain 

Sotkamon kunta avaa palvelujaan ja julkisia sisätilojaan valtioneuvoston 4.5. linjausten 
mukaan hallitusti ja vaiheittain. Kunta seuraa epidemiatilannetta tiiviisti ja pyrkii 
kaikessa toiminnassaan huomioimaan riskit ja turvallisuusnäkökohdat. Kunta pyytää 
kuntalaisia jatkamaan kokoontumisrajoituksia, käsi- ja yskimishygieniaa ja turvavälejä 
koskevien ohjeiden noudattamista, sillä poikkeusolot ja koronavirusepidemia eivät ole 
päättyneet. 

Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio 

- Varhaiskasvatus jatkaa toimintaansa normaalisti 14.5.2020 alkaen. Esiopetuksen 
oppilaat siirtyvät lähiopetukseen.  

- Peruskoulut avautuvat 14.5.2020. Koulut tiedottavat tarkemmista ohjeista Wilman 
kautta.  

- THL:n ja OPM:n ovat antaneet ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin ja varhais-
kasvatukseen liittyen. On tärkeää, että perheissä noudatetaan ohjeistuksia ja niistä 
keskustellaan kotona lasten kanssa.   

- Lukiolaiset jatkavat etäopetuksessa lukukauden loppuun. Ruokakassien haku 
tapahtuu Salmelan koulun etupihalla 13.5.2020 klo 15-18 välisenä aikana. 

Kirjasto 

- Palautusluukku on avattu. Kirjastosta lainaaminen tapahtuu varaamalla aineisto 
etukäteen verkkokirjastossa, puhelimitse 044 750 2404 tai sähköpostilla 
kirjasto@sotkamo.fi. Kirjastosta lähetetään saapumisilmoitus. Aineisto poimitaan 
varaushyllystä noutonumeron perusteella ja lainataan automaatilla. Käynti kirjastoon 
tapahtuu virastotalon puoleisesta ovesta.  

- Kirjaston muut palvelut ja tilat pidetään suljettuina toukokuun ajan. Kirjastossa ei siis 
voi esimerkiksi etsiä hyllyistä lainattavaa, käyttää asiakastietokoneita tai lukea lehtiä. 

- Kirjaston hallittu avaaminen toteutetaan 1.6. alkaen niin, että asiointi on asiakkaille ja 
työntekijöille turvallinen. Tästä tiedotetaan erikseen.  

 
 

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf
https://sotkamo.finna.fi/
mailto:kirjasto@sotkamo.fi
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Ulko- ja sisäliikuntapaikat 

- Koulujen lähiliikunta-alueet ja kentät ovat vain koulujen käytössä klo 8.00 – 15.30  
14.-30.5.2020 välisen ajan. 

- Ulkoliikuntapaikkojen käyttö 14.5.2020 alkaen: 

o Pienillä ulkoliikuntapaikoilla (piha-areenat, lähiliikunta-alueet, leikkikentät 
yms.) voi olla samanaikaisesti enintään 10 henkilöä. 

o Suurilla kentillä kuten jalkapallo-, yleisurheilu- ja muut vastaavat kentät voi 
samanaikaisesti olla yhteensä enintään 30 henkilöä ja hekin enintään 10 
henkilön ryhmiin jakautuneina siten, ettei lähikontakteja synny. 

o Kilpailuja ja otteluita ulkoliikuntapaikoilla ei voi järjestää toukokuun aikana. 

o Käyttäjämäärä ulkoliikuntapaikoilla nostetaan 1.6. alkaen 50 henkilöön. 

o Kenttien pukuhuoneet avataan käyttäjille 1.6. 

o Ulkoliikuntapaikkojen tilavarausten osalta palataan normaaleihin 
käytänteisiin.  

- Taukopaikat, kodat ja laavut avataan 14.5. WC:t pidetään suljettuna toistaiseksi. 

- Avantouintipaikka avataan 14.5. 

- Jäähalli, kuntosali ja muut sisäliikuntatilat avataan 1.6. 

- Uimarannat avataan 1.6. alkaen ja Hiukan uimavalvonta aloitetaan juhannusviikolla. 

- Uimahalli avautuu pesu- ja pukuhuonetilojen remontin valmistuttua syyskuun alussa. 

- Liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttöön tullaan antamaan lisää ohjeita, kun 
aluehallintovirasto antaa ohjeistuksen asiasta. 

Muut julkiset sisätilat 

- Virastotalo on pidetään suljettuna ja etätyösuositus jatkuu edelleen. Virastotalon 
palvelut ovat saatavilla sähköisesti ja ajanvarauksella. Perustelluista, akuuteista syistä 
asiakastapaamisia voidaan järjestää. 

- Nuorisotalo pidetään suljettuna toukokuun loppuun saakka. Kesäajan toiminnasta 
tiedotetaan erikseen. 

- Muut julkiset sisätilat avataan 1.6.  
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Harrasteryhmät, kesäkerhot ja -leirit 

- Taiteen perusopetuksen ryhmät jatkavat toimintaansa niiltä osin kuin se on 
mahdollista. Oppilaille tiedotetaan erikseen.   

- Sotkamon nuorisotoimi suunnittelee kesäajan leirejä ja kerhoja. Seuraa 
nuorisotoimen tiedottamista. 

Kesätyöt 

- Nuorten kesätöitä on normaalia vähemmän. Kesätyöpaikoista tiedotetaan niitä 
hakeneita nuoria erikseen.  

Kunnan kesätapahtumat 

- Sotkamon kunta ei järjestä kesätapahtumia. 

- Torilla ei järjestetä yleisötilaisuuksia. Toria myyntipisteenään käyttäessä tulee 
huomioida valtioneuvoston ohjeistukset henkilömäärärajoituksista.  

Yli 70-vuotiaat ja muut riskiryhmät 

- Suositellaan pysyttävän karanteenia vastaavissa olosuhteissa, erillään kontakteista 
muiden ihmisten kanssa. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa 
harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa. 

- Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty. 

 

Lisätietoja:      
Mika Kilpeläinen 
kunnanjohtaja 
mika.kilpelainen@sotkamo.fi 
0447502111 

Merja Ojalammi 
sivistysjohtaja  
merja.ojalammi@sotkamo.fi 
0447502125 

Harri Helenius 
tekninen johtaja 
harri.helenius@sotkamo.fi 
0447502491 

mailto:mika.kilpelainen@sotkamo.fi
mailto:merja.ojalammi@sotkamo.fi
mailto:harri.helenius@sotkamo.fi

