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Itä-Suomen AVI:n päätös 20.1.2021 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 20.1.2021 tekemällään päätöksellä jatkanut toimialueellaan (Etelä-Sa-

von, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien kunnat) yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten ko-

kousten järjestämistä koskevaa kieltoa 22.2.2021 asti. 

Pohjois-Savon maakunnassa koronaviruksen ilmaantuvuus on äkillisesti kasvanut, minkä johdosta Kuopion 

ja Siilinjärven alueiden on todettu siirtyneen kiihtymisvaiheeseen. Vaikka muualla maakunnassa ollaan vielä 

perustasolla, on syytä huomata, että myös Vesannolta monet käyvät mm. työssäkäynnin takia päivittäin 

alueilla, joissa altistumisriski on suuri. 

AVI:n mukaan toteutetut rajoitukset purevat, mutta hyväkin tilanne voi muuttua nopeasti ja rajoitusten jat-

kaminen on välttämätöntä. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on suuri aina, kun suuri joukko 

ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään. Lisäksi AVI huomauttaa päätöksessään, että 

muuntunut koronavirus voi aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävänä epidemian. 

AVI:n päätöksen mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää alle 20 henkilön ylei-

sötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Tällöinkin turvallisuus on varmistettava noudattamalla OKM:n ja THL:n 

ohjeitta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. AVI suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysi-

siä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. 

THL:n uudet suositukset 20.1.2021 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut uusia suosituksia 20.1.2021. Uudet muuntuneet koronavirusva-

riantit tarttuvat ja leviävät aiempaa koronavirusvarianttia nopeammin. Siksi THL suosittelee nyt yli kahden 

metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lisäksi lähikontakteja tulisi vähentää entisestään. 
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Yli kahden metrin turvavälin pitämisen ja testiin herkästi hakeutumisen lisäksi on edelleen tärkeää muistaa 

myös muut koronavirustartunnalta suojautumisen keinot: käsi- ja yskimishygieniasta huolehtiminen, Ko-

ronavilkun lataaminen sekä kasvomaskin käyttö. THL suosittelee 12 vuotta täyttäneille maskien käyttöä 

koko maassa. Maskien käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, julki-

sissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset peruskoulun 6. luokasta lähtien 

sekä työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Kasvo-

maskia tulisi käyttää näissä tiloissa aina - myös silloin, kun yli kahden metrin turvaväliä voidaan pitää. 

Koronatestiin tulee hakeutua, jos on vähäisiäkin koronavirukseen sopivia oireita. Myös oireettomana on 

syytä hakeutua testiin, jos epäilee altistuneensa virukselle esimerkiksi ulkomailla matkustaneen henkilön 

kautta. 

Kunnanhallituksen ja valmiusjohtoryhmän linjaukset 

Vesannon kunnan kunnanhallitus on kokouksessaan maanantaina 18.1.2021 keskustellut koronatilanteesta 

ja suosittaa painokkaasti kaikkien ei-välttämättömien kokoontumisten välttämistä ja etätyön tekemistä 

aina, kun työtehtävät sen sallivat. 

Vesannon kunnan valmiusjohtoryhmä on kokouksessaan 21.1.2021 todennut, että kunnassa tulee noudat-

taa Aluehallintoviraston antamaa määräystä koskien kieltoa yli 20 hengen kokoontumisista sekä turva-

etäisyyksien ja hygieniakäytäntöjen noudattamista myös pienemmissä kokoontumisissa. Edelleen val-

miusjohtoryhmä suosittelee, että edellä olevia THL:n antamia suosituksia noudatetaan kaikessa toimin-

nassa. Vaikka koronatilanne tartuntojen osalta on edelleen rauhallinen niin Vesannolla kuin lähikunnissakin, 

liikkuvat monet täältä työn, harrastusten tai muiden syiden vuoksi päivittäin mm. Kuopioon ja muille alu-

eille, joilla altistumisriski on suuri. Määräysten ja suositusten noudattaminen on tärkeää juuri siksi, että ti-

lanne meillä pysyisi hyvänä jatkossakin. Valmiusjohtoryhmä suosittelee, että kasvomaskin käyttöä sekä 

käsi- ja yskimishygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia suosituksia noudatetaan kaikissa kunnan palvelupis-

teissä ja tiloissa kuin muissakin julkisissa sisätiloissa ja  

Ensimmäiset erät koronarokotetta on saatu myös Vesannolle, ja rokotukset on aloitettu. Rokotuksia toteu-

tetaan sitä mukaa, kun rokotetta on saatavilla. Valtioneuvoston vahvistaman rokotestrategian mukaisesti 

rokotteen saavat ensimmäisenä koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuoro-

kautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat. Sen jälkeen vuoroon tulevat ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vaka-

valle koronavirustaudille altistavia perussairauksia, ja sitten muu väestö. Odotetaan ja toivotaan, että roko-

tetta tulee saataville kaikille halukkaille mahdollisimman pian. 

Koronatestiin tulee hakeutua matalalla kynnyksellä aina, mikäli sinulla on koronatartuntaan liittyviä oi-

reita tai muutoin epäilet altistuneesi tartunnalle. Näissä tilanteissa tulee soittaa Kysterin Nilakan alueen 

koronaneuvontapuhelimeen numeroon 017 171 031. Numero palvelee maanantaista torstaihin klo 8-15 ja 

perjantaisin klo 8-13. Neuvontanumerosta annetaan neuvoja ja ohjausta ja tehdään lähetteet koronanäyt-

teen ottoon ja varataan näytteenottoajat. 

 

Pysytään edelleen terveinä ja pidetään toisistamme huolta! 

Terveisin: Vesannon kunnan valmiusjohtoryhmä 

 


