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Pirkanmaan koronanyrkki on viikoittaisessa kokouksessaan päättänyt säilyttää voimassa olevat 
alueelliset suositukset. Kuitenkin tiedossa on, että valtakunnallisia linjauksia, rajoituksia ja suosi-
tuksia tullaan päivittämään lähipäivinä. Niiden perusteella myös alueelliset suositukset saattavat 
muuttua. 

Koronanyrkki täsmensi kuitenkin lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen kirjauksia. Edelleen ainoas-
taan alle 20-vuotiaiden liikuntaharrastukset ovat sallittuja, mutta noudattaen 10 hengen kokoon-
tumisrajoituksia. Mikäli ryhmät ja tilat ovat selkeästi erotettavissa toisistaan, voidaan samaan sisä-
liikuntatilaan ottaa enemmän kuin yksi ryhmä. Muilta osin sisäliikuntatilat ovat kiinni. Lisäksi koro-
nanyrkki täsmensi, että kuntien liikuntatiloissa tapahtuva lasten ja nuorten kilpailutoiminta olisi 
rajoitettu 8.2. saakka. Tämä koskee myös Virtain liikuntatiloja. Muissa tiloissa järjestettävässä sisä-
tiloissa ei tule järjestää tilaisuutta, johon tulee yleisöä.  

Kertauksen vuoksi kokosimme muitakin Virtain kaupungin koronaohjeita: 

Kuusi valttia, joilla suojaat itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta: 

1. Jos saat oireita, varaa aika koronatestiin ja pysy muuten kotona. 
2. Pidä ainakin 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin. 
3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta. 
4. Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä. 
5. Lataa Koronavilkku-sovellus. 
6. Ota Koronarokote heti kun se on mahdollista saada.  

Älä hakeudu terveyskeskukseen ilman ohjeistusta. Jos sinulla ei ole koronavirustartunnan oireita, 
voit asioida terveyskeskuksessa turvallisesti. Älä peru varattuja lääkäri- tai laboratorioaikoja ilman 
syytä tai jätä sairauksiasi hoitamatta. 

Työpaikalle tai kouluun ei tule tulla, jos on pienimpiäkään oireita ennen kuin on saanut negatiivi-
sen testituloksen. Tässä tilanteessa tulee sopia esimerkiksi etätyöstä, jos oireet eivät edellytä sai-
rauspoissaoloa.    

Työpaikoilla tauoilla on huolehdittava turvaväleistä ja käytettävä maskia aina niissä tilanteissa, 
joissa turvavälejä ei voida noudattaa tai on riski kohdata muita henkilöitä. 

Etätyösuositus 
- Pirkanmaalla ja Virroilla noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta. Julkinen asiakaspal-
velu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna. Huomioithan, että hyödynnämme 
asiakaspalvelussa myös etävälineitä. 

Tapahtumat 



- Kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet on peruttu toistaiseksi. Aluehallintoviraston ja Pirkanmaan 
koronanyrkin suosituksella. Suositus on annettu 8.2. saakka, mutta sitä tarkastellaan viikoittain.  

 

Yksityistilaisuudet 
- Jokaista yksityistilaisuutta, kuten juhlaa, johon tulee oman kotitalouden ulkopuolisia henkilöitä, 
suositellan harkittavaksi tarkoin ja joko rajoittamaan tai perumaan. Jos tapaamisia järjestetään, on 
ratkaistava, miten se tehdään turvallisesti. 
- Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilai-
suuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoimin-
nassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. 

Kaupungin palvelut ja toiminnot  
- Kaupungin toiminnoissa henkilöstö on ohjeistettu käyttämään hengityssuojaimia kaikissa tilan-
teissa, joissa on mahdollisuus kontaktiin kenen tahansa kanssa ja sisätiloissa silloinkin, vaikka koh-
taamisissa voitaisiin varmistaa turvaväli.  
- Kaupungin palveluihin tai tapaamisiin saapuessasi huolehdithan käsihygieniasta ja käytät hengi-
tyssuojaimia. 

Kaupungintalo  
- Kaupungintalon työntekijät ovat suurelta osin etätyössä Pirkanmaan koronanyrkin suositusten 
mukaisesti. Suosittelemme hoitamaan asioinnin ensisijaisesti puhelimitse, sähköpostilla tai muilla 
etävälineillä. Niissä tapauksissa, kun tapaaminen on välttämätön, se tulee sopia etukäteen.  

Kaupungin kokoukset 
- Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset pidetään toistaiseksi etäkokouksina, alle 10 hengen 
kokouksina turvavälit ja suojautumisen varmistaen tai näiden yhdistelmänä. 

Koulut 
- Lähiopetus jatkuu. Koulujen osalta on otettu käyttöön maskisuositus yli 12-vuotiaille. Kaupunki 
jakaa hengityssuojaimia suosituksen piirissä oleville peruskoululaisille. Kouluun saa tulla vain täy-
sin terveenä ja käsihygieniasta ja turvaväleistä on huolehdittava. Kouluruokailut järjestetään por-
rastetusti. 
- Oppilaille annetaan suljettava muovipussi, johon oppilas saa 3-5 kpl kertakäyttömaskia koulupäi-
vän pituudesta riippuen ja kuljetusoppilaat saavat 2 maskia enemmän. Kangasmaskia voi käyttää, 
kunnes se kastuu, sen jälkeen se on vaihdettava puhtaaseen pestyyn maskiin.  
- Lukio-opetus jatkuu lähiopetuksena. Lukiolaisille annetaan Pirkanmaan koronanyrkin linjauksen 
mukaisesti vahva suositus käyttää kasvomaskeja. 

Varhaiskasvatus 
- Varhaiskasvatukseen saa tulla vain täysin terveenä. Lasta tuotaessa ja haettaessa huoltajille an-
netaan vahva maskinkäyttösuositus. Huoltajat vastaavat itse maskeistaan. Lapset tuodaan ainoas-
taan ulkoeteiseen saakka, josta varhaiskasvatuksen henkilöstö noutaa heidät. Lapsen haku hoi-
dosta tapahtuu pihalta. 



Sisäliikuntatilat 
- Sisäliikuntatilat on suositeltu pidettäväksi kiinni. Kaupungin omistamat sisäliikuntatilat ovat 
kiinni. Suositus koskee myös muita sisäliikuntatiloja. 
- Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta on mahdollista kaikissa sisäliikun-
tatiloissa, kunhan lasten ja nuorten sisäliikuntaryhmät toteutetaan Avin kokoontumissuosituksen 
mukaisesti korkeintaan kymmenen henkilön ryhmissä. Tässä tulee ottaa huomioon kaikki paikalla-
olijat sekä myös saapuminen ja poistuminen tilasta. Kilpailutoiminta on rajoitettu 8.2. saakka sisä-
tiloissa. Ulkotiloissa kilpailutoiminta on sallittu, jos AVI:n ohjeita voidaan noudattaa. 
- Aikusiten sisäliikunta on kielletty.  

Ulkoliikuntapaikat 
- Ulkoliikuntapaikat ovat vapaasti käytettävissä huomioiden muut suositukset muun muassa turva-
väleistä ja kokoontumisrajoituksista. Pidättehän itsestänne huolta korona-aikanakin! 

Nuorisotila  
- Nuorisotilat on suljettu suositusten mukaisesti 8.2. saakka. 

Kirjasto 
- Kirjaston lainasustoiminta sallitaan siten, että kirjastossa henkilömäärä ei ylitä 10 henkilöä.  Leh-
tien lukusali on suljettu. 

Kansalaisopisto ja Musiikkiopisto 
- Kansalaisopiston ja Musiikkiopiston kevätlukukausi on suositeltu järjestettävän etäopetuksena tai 
alle 20-vuotiaiden osalta alle 10 hengen kokoontumisrajoitusta noudattaen.  Järjestelyistä tiedote-
taan kurssikohtaisesti. Tässä vaiheessa kansalaisopiston kursseja on peruttu, mutta järjestämis-
mahdollisuuksia selvitellään. Musiikkiopiston opetus on onnistuttu organisoimaan lähiopetuksena 
rajoituksia noudattaen.  

Vähävaraisten maskijakelu 
- Vähävaraisten maskijakelu järjestetään jakelu Karhun Askelen puu- ja muovipajalta, osoitteesta 

Kiertotie 14. Jako on perjantaisin EU-ruokajaon yhteydessä klo 9–12.30. 

Ulkomailta saapuvien testit 
- Mikäli henkilö saapuu ulkomailta, suositellaan vahvasti hänen käyvän koronatesteissä huoli-

matta siitä, onko hänellä oireita. Vaihtoehtona on jäädä omaehtoiseen karanteeniin 10 päi-
väksi. Negatiivisen testituloksen ja karanteenin loppuun saakka tulee käyttää maskia aina lii-
kuttaessa kodin ulkopuolella.  

- Jos kyseessä on ulkomaalainen työntekijä, suositellaan työnantajaa varmistamaan joko tes-
tauksen tai omaehtoisen 10 päivän karanteenin avulla, ettei henkilöllä ole koronatartuntaa.  

- THL:n ohjeet matkustamiseen löytyvät osoitteesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-roko-
tukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronavirus-
pandemia.  

- Kaikki, joilla on koronaoireita, testataan Keiturin Soten yksiköissä osana julkista terveydenhuol-
toa. Mikäli henkilö ei oleskele vakituisesti paikkakunnalla, ohjataan oireettomat testaukset yk-
sityisen terveydenhuollon piiriin. Testejä tekevät esimerkiksi Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlaja-
linna, joiden lähimmät testausta suorittavat toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Seinäjoella ja 
Jyväskylässä. Työnantaja voi sopia palvelusta myös työterveyshuollon kanssa.  
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Lisätietoja: 

THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruk-
sesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus 

Tays & Pirkanmaan Koronanyrkki: https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_CO-
VID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset 
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