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Toimenpiteet koronan ehkäisemiseksi Virroilla  
 
Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on 3.3.2021 kokouksessaan antanut suosituksia ko-
ronaepidemian hillitsemiseksi. Osasta toimenpiteitä, kuten yläkoululaisten etäopetuksesta on ohjeistettu 
jo aikaisemmin. Tässä vielä kootusti toimenpiteitä koronan ehkäisemiseksi Virroilla:  
  
Yleisiä ohjeita 

 riittävän turvavälin (vähintään 2 metriä) pitäminen 

 fyysisen kosketuksen ja kontaktien välttäminen 

 käsihygienia 

 yskimishygienia 

 Kasvomaskien käyttö on suositeltavaa kaikissa tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida pitää. 
o Kasvomaskin käyttäminen ei vähennä turvavälien, käsihygienian ja yskimishygienian nou-

dattamisen merkitystä. 
o Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille 

 Mihinkään yksityisiin tai julkisiin kokoontumisiin ei tule mennä sairaana. 

 On tärkeää, että menet koronatestiin, jos sinulla on yksikin koronavirustartuntaan sopiva oire. Oi-
reiden arvioinnin voi tehdä Omaolo-palvelussa. https://www.omaolo.fi/ Oireisena ei saa liikkua 
kodin ulkopuolella, paitsi koronatestissä käydessä. Silloin pitää käyttää matkalla kasvomaskia. 

 Työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia niissä tilanteissa, joissa turva-
välejä ei voida noudattaa. 

 Koronavilkkusovellukseen on tullut päivitys, jossa altistumisilmoituksen saaneet oireettomat hen-
kilöt ohjataan koronavirustestiin. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaan testiin ei ole 
pakko hakeutua, jos altistunut on ollut vain Pirkanmaan alueella, eikä ole liikkunut paikoissa, joissa 
on paljon ihmisiä. Mikäli vilkkuilmoituksen saa esimerkiksi ravintolaillan jälkeen, testiin on mentä-
vä. 

 
Opetustoimi 
Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän 3.3.2021 linjauksen mukaisesti myös Virroilla on siirrytty 
etäopetukseen perusopetuksen 7. - 9. – luokilla ja toisella asteella 8. - 28.3.2021 väliseksi ajaksi erityisen 
tuen oppilaita lukuun ottamatta. Virroilla etäopetukseen siirryttiin ennen hiihtolomaa annetun ohjeistuk-
sen mukaisesti. Opetustoimi on tiedottanut ja tiedottaa edelleen oppilaita ja vanhempia opetusjärjeste-
lyistä Wilma– järjestelmän välityksellä. 
 
Peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat) on edelleen vahva maskisuositus.   
 
Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan huomioiden OKM:n/THL:n turvaohjeet. 
 
Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatukseen saa tulla vain täysin terveenä. Lasta tuotaessa ja haettaessa huoltajille anne-taan 
vahva maskinkäyttösuositus. Lapset tuodaan ainoastaan ulkoeteiseen saakka, josta varhaiskasvatuksen 
henkilöstö noutaa heidät. Lapsen haku hoidosta tapahtuu pihalta. 
 
Kirjasto 
Kirjasto rajoittaa palveluja ajalla 8.-28.3. Kirjasto on avoinna normaalein aukioloajoin, mutta tarjoaa vain 
rajattua palvelua Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän suosituksen mukaisesti. Mahdollista on 

https://www.omaolo.fi/


varausten nouto, aineiston lainaus ja palautus sekä asiakaskoneen ja monitoimilaitteen käyttö pika-
asiointina (max 15 min). Kirjaston muut palvelut ja oleskelutilat ovat suljettuina. Kirjastoauto ei kulje. 
Omatoiminen asiointi on ensisijaista eikä tiloihin saa jäädä oleskelemaan. Asiakkaiden tulee käyttää kas-
vomaskia, jos sen käyttöön ei ole terveydellistä estettä. Kaikkien tulee huolehtia kahden metrin turvavä-
leistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tulla kirjastoon vain terveenä. 
 
Lehtien lukusali on poissa käytöstä.  
 
Nuorisotilat 
Nuorisotilat on suljettu. Nuorisotiloja on kuitenkin mahdollista hyödyntää vuonna 2008 syntyneiden ja 
sitä nuorempien toimintaan yleisiä turvaohjeita noudattaen. Nuorisotyötä tehdään edelleen myös etävä-
linein. 
 
Näyttelytila Virinä  
Pirkanmaan koronanyrkki on suositellut suljettavaksi museot 8.-28.3.2021 väliseksi ajaksi. Näyttelytila 
Virinä suljetaan tämän ajanjakson ajaksi. 
 
Kansalaisopisto, Merikanto-opisto 
Vapaan sivistyksen opetustoiminnan kansalais- ja työväenopistot sekä taiteen perusopetuksen ryhmät 
ovat suljettuina, ellei opetusta voida toteuttaa etäopetuksena. Opetusryhmiä voi toteuttaa 2008 synty-
neille ja sitä nuoremmille yleisin turvaohjein ja 2007–2002 syntyneille, mikäli opetus voidaan toteuttaa 
OKM:n/THL:n turvaohjein.  
 
Kansalaisopistossa alle 12 –vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu normaalisti. 
 
Merikanto-opistossa vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden oppilaiden kaikki ryhmäopetus järjestetään 
etäopetuksena. 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien ryhmäopetus ja kaikkien oppilaiden yksilöopetus järjes-
tetään ensisijaisesti lähiopetuksena. Sulkuaikana kouluopinnoistaan etäopetuksessa oleville Merikanto-
opiston oppilaille voidaan tarvittaessa järjestää myös soittotunnit etäopetuksena. Tällöin oppilas sopii 
järjestelystä oman opettajan kanssa.  
 
Liikunta- ja harrastetoiminta 
Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on suljettu sisätiloissa ajalla 8. - 28.3.2021 ellei harrastustoimintaa voi-
da toteuttaa etäyhteyksillä. Lääkinnällinen ja vastaava kuntouttava toiminta sekä Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön (OKM) määritelmän mukainen ammattilais- ja maajoukkueurheilu on mahdollista toteuttaa su-
lusta huolimatta.  
 
Lasten ja nuorten harrastustoiminta sisätiloissa (ml. jäähallit ja uimahallit) on mahdollista 2008 syntyneillä 
ja nuoremmilla yleisiä turvaohjeita noudattaen niin, että harrastustoiminnassa pysytään Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirin alueella. Vanhemmat eivät odota lapsia sisätiloissa eivätkä kokoonnu yli kuuden henkilön 
ryhmissä. Vuosina 2002–2007 syntyneiden harrastustoiminta on suljettuna 8. - 28.3.2021, lukuun otta-
matta ammattilais- ja maajoukkueurheilutoimintaa OKM/THL turvaohjeistusta noudattaen.  
 
Virtain liikuntahalli on rajoitetusti avoinna alaluokkien oppilaille sekä vuonna 2008 syntyneille ja sitä nuo-
remmille lapsille yleisiä turvaohjeita noudattaen sekä ammattilais- ja maajoukkueurheiluun rinnastetta-
vaan harjoitteluun turvaohjeet ja henkilömäärärajoituksen huomioiden. 
 
Ulkoliikunta on sallittua. 
 
Yleisötilaisuudet 
Toistaiseksi kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kiel-
letty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella aluehallintoviraston (Avi) päätöksen nojalla. Avi vastaa yleisö-
tilaisuuksien rajoituksista. 
 



Enintään kymmenen hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman 
tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta ko-
ronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Avi suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumi-
sia, joita ei ole pakko järjestää. 
 
Virtain kaupunki ei järjestä yleisötilaisuuksia. 
 
Yksityistilaisuudet 
Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän suosituksen mukaisesti yli kuuden hengen yksityistilai-
suuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, ellei-
vät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. 
 
Etätyösuositus 
Pirkanmaalla noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta. Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitä-
mään mahdollisimman normaalisti avoinna. Etätyösuosituksessa suositellaan, että julkisen sektorin työte-
kijät työskentelisivät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat.  
 
Valtioneuvosto suosittelee vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille. Lähi- ja etätyön yh-
teensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla. Lisäksi työpaikoilla tulee edistää työjärjestelyitä, joilla 
vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. 
 
Kaupungintalo on avoinna arkisin klo 9-15 välisen ajan. Osa henkilöstöstä tekee kuitenkin etätyötä, joten 
tapaaminen kannattaa aina sopia etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse. Muutoinkin suosittelemme 
sähköisten välineiden käyttö asioinnissa.  
 
Toimielinten kokoukset 
Toimielinten kokouksiin suositellaan edelleen osallistumista etäyhteydellä.  
 
Ravitsemusala 
Eduskunta päätti ravitsemisalan yritysten väliaikaisesta sulkemisesta 8.3.2021. Ravintolat ja muut ravit-
semisalan yritykset suljetaan asiakkailta väliaikaisesti kolmeksi viikoksi 9.3.2021 alkaen. Väliaikainen sulku 
koskee kaikkia ravitsemisalan yrityksiä alueilla, joissa se on välttämätöntä epidemian kiihtymisen katkai-
semiseksi eli epidemian leviämis- ja kiihtymisalueilla. Pirkanmaan koronaepidemia on STM:n luokituksen 
mukaisesti kiihtymisvaiheessa.  
 
Suljettavia ravitsemisyrityksiä ovat muun muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoin-
na yleisölle. Rajoitus koskee myös terasseja. Poikkeuksena ovat ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisöl-
le. Sulku ei siis koske esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki 
muille asiakkaille.  
 
Ravintolat ja kahvilat voivat sulun aikana myydä noutoannoksia suoraan asiakkaalle tai toimittaa niitä joko 
itse tai muiden palveluntarjoajien välityksellä asiakkaalle. 
 
 
******************** 
Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän suositukset löydät kokonaisuudessaan täältä: 
https://www.tays.fi/fi-
fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset 
 
 
 
Lisätietoja: 
Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen 044 7151 201, henna.viitanen@virrat.fi  
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