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Sotkamon kunta tiukentaa suosituksiaan koronavirusepidemian
laajentumisen ehkäisemiseksi
Kainuu on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Viimeisen viikon aikana tartuntoja on
todettu 25, joista Kajaanissa 17, Puolangalla 5, Suomussalmella, Kuhmossa ja
Sotkamossa kussakin 1. Tartunnoista pystytään edelleen jäljittämään yli 80 %, joka
auttaa hidastamaan jatkotartuntoja merkittävästi. Kehityssuunta yksittäisten
tartuntaryppäiden lisääntymisessä on kuitenkin huolestuttava. Sosiaali- ja
terveysministeriö suosittaa, että kiihtymisvaiheessa olevien alueiden tulisi
etupainotteisesti ottaa käyttöön tiukempia toimia.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 1.12.2020 päätöksen mukaisesti:
1. Voimassa on 2.-18.12. enintään 10 hlön kokoontumisrajoitus yleisissä sisä- ja
ulkotilaisuuksissa.
PSAVI:n kokoontumisrajoitus on velvoittava (noudattaen OKM-THL ohjetta)
tapahtumien ja julkisen ryhmätoiminnan osalta, esimerkiksi:
•

konsertit, elokuva- ja teatterinäytökset

•

markkinat, festivaalit tai julkiset ilotulitukset
 Sotkamon torilla järjestettävät markkinat tai tilaisuudet ovat kielletty
aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksen perusteella mukaan lukien
Joulutori.
 Sotkamon kunnan itsenäisyyspäiväjuhla on Sotkamon kunnan YouTubekanavalla ja partiolaisten soihtukulkue on peruttu.

•

urheilutapahtumat, -turnaukset ja ottelut, jos paikalla on yleisöä
 Sotkamon kunta suosittaa painokkaasti järjestöjä ja seuroja olla
järjestämättä urheilutilaisuuksia tai turnauksia lainkaan.

•

koulutukset, seminaarit, yhtiökokoukset ja yhdistysten vuosikokoukset
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Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksen lisäksi Kainuun soten
ja kuntien koronakoordinaatioryhmä, johto- ja tiedotuskeskus sekä Sotkamon kunta
suosittavat seuraavaa:
Vahva suositus koskee kaikkea vastaavaa yksityistä ja seuramuotoista toimintaa.
Määräys ei koske yksityistilaisuuksia tai kuntien toimielimiä, mutta kaikki eivälttämättömät kokoontumiset, kokoukset, tilaisuudet ja juhlat tulisi jättää
toistaiseksi järjestämättä eikä niihin tulisi osallistua.
•

Kaikissa välttämättömissä enintään 10 henkilön tilaisuuksissa tulee käyttää
kasvomaskeja, ellei kahden metrin turvaetäisyydestä voi varmistua.
 Sotkamon kunnan kokoustiloihin ei oteta uusia varauksia 2.-18.12.
väliselle ajalle. Jo sovittujen kokousvarauksien tulee noudattaa
kokoontumisrajoituksia ja läsnäolijoiden tulee käyttää kasvomaskia.
 Kunnanhallituksen ja –valtuuston kokoukset ym. toimielinten kokoukset
järjestetään pääsääntöisesti etäyhteyksin.

2. Kaikkea matkustamista tulee välttää. Yleinen etätyösuositus on voimassa. Eivälttämättömät siirtymiset esimerkiksi kotipaikkakunnalle tulee tehdä noudattaen
turvavälejä sekä kasvomaskia käyttäen.
•

Rajat ylittävää matkustusta ei suositella lainkaan. Esimerkiksi Kostamuksessa
ja Karjalan tasavallassa koronatilanne on yleisesti huolestuttava. Maasta
poistumista tai maahan saapumista ei Suomen kansalaisilta voi kieltää, mutta
rajoilla voidaan tartuntatautilain perusteella lisätä terveysturvallisuuteen
liittyviä toimia, esimerkiksi koronatestauksia.

3. Aikuisten ryhmäharrastusten sijaan suositellaan yksilölajeja ja ulkoliikuntaa.
Lasten ja nuorten harrastuksissa tulee aikuisten osallistuminen vähentää kaikin
tavoin minimiin.
•

Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa voi järjestäjän harkinnan mukaan
jatkaa. Yli 12-vuotiaiden osalta jatkamista tulee harkita erityisen tarkkaan.
Toiminnan jatkuessa tulee huomioida ohjeet lähikontaktien välttämisestä.
 Sotkamon kunnan kiinteistöjen sisätiloissa tapahtuvat aikuisten
ryhmäliikuntavuorot perutaan lukuun ottamatta kilpaurheiluun liittyviä
harjoitusvuoroja. Näissäkin vuoroissa tulee noudattaa annettuja yleisiä
koronaohjeistuksia.
 Kuntosali pidetään avoinna, mutta tiloissa voi olla korkeintaan 10 henkilö
yhtäaikaisesti.
 Sotkamon kunnan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ei järjestetä
juhlia yleisötilaisuuksina, esim. joulujuhlat.
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 Sotkamon lukion lakitustilaisuus järjestetään 4.12. ainoastaan
ylioppilaille. Tilaisuudessa voi olla paikalla vain tilaisuuden kannalta
välttämätön henkilökunta. Tilaisuuteen ei voi osallistua ylioppilaan
perheenjäseniä. Kotona järjestettävät perhejuhlat suositellaan järjestettäväksi vain lähipiirin kesken ja välttämään matkustamista.
 Sotkamon kansalaisopistossa ja Kuhmon musiikkiopistossa noudatetaan
10 hengen kokoontumisrajoitusta. Ryhmätoiminnot jatkuvat soveltaen
ryhmäkokoja ja yli 70-vuotiaiden erityisryhmät jäävät tauolle. Opetusta
siirretään osittain etäopetukseksi. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan
erikseen.
 Sotkamon kirjaston lehtisalissa voi oleskella samanaikaisesti enintään 10
henkilöä. Kirjaston lehtisalin omatoimiaika ei toistaiseksi ole käytössä.
 Nuorisotalot ovat avoinna alakouluikäisille. Nuorisotyössä noudatetaan
turvaohjeita maskien käytöstä, turvaväleistä ja käsi- ym. hygieniasta.
Nuorisotyö tukee ja palvelee nuoria verkossa tehostetusti.
4. Riskiryhmään kuuluvia on suojattava. Lähimmäisistä tulee huolehtia, mutta
tarvittavin varotoimin, ja vierailtava harkiten esimerkiksi hoivalaitoksissa tai
isovanhempien luona.
Sotkamon kunnan itsenäisyyspäiväjuhla on Sotkamon kunnan YouTube-kanavalla ja
partiolaisten soihtukulkue on peruttu.
Sotkamon kunnanvirasto etätyösuositus on voimassa toistaiseksi ja työpaikoilla
yleisesti tulee edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Asiointi virastotalolla pyritään hoitamaan etäkäytänteitä soveltaen,
lähitapaamiset on sovittava etukäteen ja niissä on käytettävä kasvomaskia.
Noudattamalla ohjeita autamme epidemian pysäyttämisessä ja mahdollisimman
nopeaa paluuta normaalimpiin oloihin.
Yksityiseen elinkeinotoimintaan puuttuminen ei nykyisin toimivaltuuksin ole
mahdollista, mutta vahva suositus on, että rajoitustoimet otettaisiin vapaaehtoisesti
käyttöön myös yksityisissä toiminnoissa.
Tilanteen johdosta Kainuun COVID-19 -johto- ja tiedotuskeskus siirtyy tehostettuun
valmiuteen, joka tarkoittaa jatkuvaa tilannekuvan seuraamista ja välitöntä kykyä
toiminnan rajoitusten lisäämiseen. Sotkamon kunnan poikkeusolojen johtoryhmä
seuraa tilannetta reaaliajassa ja tiedottaa tilannekuvan muuttuessa.
Lisätietoja:
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
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