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Tyrnävän kunnan tiedote koronavirusepidemian kiihtymisvaiheen 
toimenpiteistä 
 
 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueellinen koordinaatioryhmä on 
kokoontunut 2.3.2021 ja todennut alueemme olevan edelleen 
kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen määrä on jossain määrin kasvanut, 
mutta tartuntojen jäljitys toimii hyvin ja tartuntalähteet pystytään 
edelleen pääsääntöisesti jäljittämään. Tartuntojen määrän kasvun 
selittää pääosin Oulun kaupunginsairaalan koronaepidemia. Koska 
tartuntamäärät ja tartuntojen ilmaantuvuus ovat kääntyneet alueella 
nousuun, jatketaan alueellisia suosituksia 28.3.2021 saakka 
 
Koronatilanne Tyrnävän kunnassa on rauhoittunut. Seurantajaksolla 
15.2. – 28.2.2021. ilmaantuvuuslukumme oli 0.0. Kolmen edellisen 
seurantajakson luvut olivat 15.1, 135.5 ja 180.7. Tautitapauksia kunnassa 
on koko epidemian aikana ollut yhteensä 35 (4.3.2021). Edellisen 
seurantajakson aikana kuntaamme ei tullut uusia positiivisia tapauksia. 
 
Huomioiden alueellisen koordinaatioryhmän 2.3.2021 antamat 
suositukset ja 5.3.2021 klo 11.51 saapuneen ohjauskirjeen Tyrnävän 
kunnanhallitus on 5.3.2021 kokouksessaan käsitellyt päätöksiä ja 
suosituksia koronavirusepidemian kiihtymisvaiheen toimenpiteistä 
Tyrnävällä.  
 
Kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran torstaina 
11.3.2021, jolloin päätetään rajoituksista 13.3.2021 eteenpäin. 

 
Annettuja suosituksia on edelleen syytä noudattaa epidemian 
kiihtymisvaiheen saamiseksi perustasoon. 
 
Kunnanhallitus on tehnyt seuraavat päätökset ajalle 8.3.2021 
– 12.3.2021: 
 
1. Tyrnävän kunnan hallinnoimat julkiset tilat pidetään edelleen 

suljettuina 8.3.2021 – 12.3.2021. Oikeus välttämättömiin palveluihin 
ja asiointiin turvataan. Yksityisten toimijoiden tai yritysten 
suositellaan vahvasti toimivan samoin. 

• Kunnan asumispalveluyksiköissä jatketaan tehostettuja 
suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean 
sairastumisriskin ryhmien suojaaminen 
koronavirustartunnalta. Lisäksi vierailuja tulee 
mahdollisuuksien mukaan edelleen välttää 8.3.2021 – 
12.3.2021 välisenä aikana. 

• Iäkkäiden päivätoiminta pysyy suljettuna 8.3.2021 – 
12.3.2021 välisen ajan. 
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• Kuntouttava työtoiminta pysyy suljettuna 8.3.2021 – 
12.3.2021 välisen ajan. Toimintaa toteutetaan 
mahdollisuuksien mukaan etämuotoisena.  

• Kirjastossa asiointi maksimissaan 6 asiakasta 
kerrallaan mahdollistetaan aukioloaikojen 
puitteissa.  

• Nuorisotilat ja työpajatoiminta pysyvät auki 8.3.2021 – 
12.3.2021. Toimintaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
myös etämuotoisena. Toiminnassa huomioitava ohjeet 
turvaväleistä, maskin käytöstä ja käsihygieniasta.  

• Kunnan kuntosalit, liikuntasalit sekä joukkueurheiluun ja 
muuhun vastaavaan liikuntaan, urheiluun tai 
harrastustoimintaan käytettävät tilat pysyvät auki 
8.3.2021 – 12.3.2021. Osallistujamäärä rajataan 6 
henkilöön.  

• Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta 
mahdollistetaan 8.3.2021 – 12.3.2021. Toiminnassa tulee 
kuitenkin huomioida sosiaali- ja terveysministeriön 
ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien 
tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.      

• Opiskelijoiden harjoittelujaksot ja työkokeilut kunnan 
toimipisteissä keskeytetään edelleen ajalla 8.3.2021 – 
12.3.2021. Mikäli mahdollista pyritään kyseinen toiminta 
toteuttamaan etämuotoisena. Poikkeuksena SOTE-alan 
opiskelijat.  
 

2. Varhaiskasvatus- ja perusopetus järjestetään normaalisti 
koronasuosituksia noudattaen ja kaikessa toiminnassa huomioiden 
8.3.2021 – 12.3.2021. Yläkoulun osalta varaudutaan 
etäopetukseen siirtymiseen 15.3.2021.  

 
3. Tyrnävän August Sahlsten lukion osalta noudatetaan Oulun 

kaupungin päätöksiä. 
 

4. Lakeuden kansalais- ja musiikkiopistotoiminnassa seurataan 
järjestäjäkunnan päätöksiä. Toiminnan järjestämisestä tiedotetaan 
erikseen.  

 

5. Ryhmäharrastustoiminta sekä kilpaurheilu 

• 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminnan keskeytystä 
sisätiloissa jatketaan 8.3.2021 – 12.3.2021 yli 6 hengen 
ryhmien osalta. Yhdistysten ja urheiluseurojen 
edellytetään toimivan samoin. 

• Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta (alle 18-vuotiaat) 
sisätiloissa mahdollistetaan ajalla 8.3.2021 – 12.3.2021. 
Toiminnassa tulee kuitenkin huomioida sosiaali- ja 
terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä 
lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti 
toisiinsa.  

• Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja 
kilpailumahdollisuudet turvataan. Ottelutapahtumissa 
yleisömäärä rajataan 6 henkilöön. Näiltä osin 
päätökset tekee aluehallintovirasto. 

o Joukkueurheilun osalta harjoitus- ja 
ottelumahdollisuudet on turvattu lisenssiurheilijoille. 
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o Yksilölajien ja -urheilijoiden osalta käytetään 
erillisharkintaa turvaten tavoitteellisen huippu- ja 
kilpaurheilun harjoittelumahdollisuudet. 

 
6. Kunnanhallitus suosittaa kasvosuojaimen käyttöä yli 12-vuotiaille (6. 

lk.) 

• Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa 
liikennevälineissä.  

• Koronavirustestiin hakeutuville henkilöille matkalla 
näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on 
välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.  

• Riskialueelta Suomeen saapuville matkailijoille heidän 
siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, 
tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön 
syy liikkua kodin ulkopuolella. 

• Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. 
Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja 
vierailijoita. 

• Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.   

• Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.). 

• Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja 
korkeakouluissa. 

• Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista. 
 
Tyrnävän kunta jakaa kasvosuojaimia maksutta vähävaraisille  
henkilöille kunnantalolla. 
 

7. Kunnanhallitus edelleen suosittaa työntekijöille etätöiden tekemistä 
siinä laajuudessa, kuin työtehtävät sen sallivat. 
 

8. Kunnanhallitus suosittaa jatkamaan mahdollisimman kattavasti 
etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa. 

 

9. Kunnanhallitus edelleen suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei 
järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset (6 
henkeä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää. 

 
10. Aluehallintoviraston päätöksellä sisä- ja ulkotiloissa 

tapahtuvien tilaisuuksien osallistujamäärä on edelleen 
rajattu 6 henkilöön. 

 

11. Kunnanhallitus suosittaa vahvasti alueen yksityisille toimijoille, 
yhdistyksille ja urheiluseuroille 

• Yksityisissä asumispalveluyksiköissä edelleen pysymään 
tehostetuissa suojaustoimenpiteissä, jotta varmistetaan 
korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen 
koronavirustartunnalta. Vierailuja tulee mahdollisuuksien 
mukaan edelleen välttää myös yksityisissä asumispalveluissa 
8.3.2021 – 12.3.2021 välisenä aikana. 

• Kuntosalien aukiolo mahdollistetaan ajalla 8.3.2021 – 
12.3.2021. Osallistujamäärä rajataan 6 henkilöön. 

• 18 vuotta täyttäneiden osalta liikuntasalit sekä 
joukkueurheiluun ja muuhun vastaavaan liikuntaan tai 
urheiluun käytettävät tilat pysyvät suljettuina yli 6 hengen 
ryhmien osalta 8.3.2021 – 12.3.2021välisen ajan. 
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Poikkeuksena kilpa- ja huippu-urheilutoiminta 
kohdan 5 mukaisesti. 

• Yksityisiä ravitsemusliikkeitä suositellaan vahvasti 
seuraamaan valtioneuvoston ohjeita ja määräyksiä. 
 

12. Kunnanhallitus suosittaa seuraamaan alueellisten ja 
valtakunnallisten viranomaisten suosituksia ja ohjeita: 
www.oyskorona.fi 
www.thl.fi 
 
 

Lisätietoja  
 
 
Vesa Anttila 
kunnanjohtaja 

http://www.oyskorona.fi/
http://www.thl.fi/

