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Vesannon kunnassa päätetty rajoittaa kokoontumisia
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä on
tiedotteessaan 2.8.2021 todennut, että koronavirustaudin ilmaantuvuus on alueellamme
jatkanut nousuaan. Tartunnat ovat lisääntyneet myös muualla kuin Kuopiossa. Pohjois-Savon
sairaanhoitopiiri on epidemian kiihtymisvaiheessa ja alueellinen koordinaatioryhmä on
huolissaan lisääntyvistä tartunnoista. On tärkeää noudattaa suosituksia turvaväleistä,
käsihygieniasta ja kasvomaskien käytöstä tarkasti, jotta tartunnat kääntyisivät laskuun.
Suositukset koskevat myös koronarokotuksen saaneita. Kiihtymisvaiheen maskisuosituksen
mukaan maskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa oman perheen
ulkopuolisissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.
Itä-Suomen aluehallintovirasto totesi tiedotteessaan 30.7.2021, ettei yleisötilaisuuksien ja
yleisten kokousten järjestämisen rajoittaminen AVI:n päätöksellä koko maakunnan alueella ole
tartuntatautilain tarkoittamalla tavalla välttämätöntä. Kunnat voivat kuitenkin tehdä omalle
alueelleen tarpeen vaatiessa rajoituksia, jotka ovat tiukempia kuin aluehallintovirastojen
määräämät.
Viisarit-kuntien (Keitele, Tervo, Vesanto) alueellinen varautumisryhmä on kokouksessaan
3.8.2021 pohtinut alueen koronatilannetta yhdessä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.
Varautumisryhmä toteaa, että epidemiatilanne on pahentunut ja on nyt huonompi kuin
missään vaiheessa aiemmin Nilakan alueella, Viisarit-kunnissa ja myös Vesannolla. Tartuntojen
määrä ja altistumiset ovat lisääntyneet erityisesti Keiteleellä. Myös Vesannolla on ilmennyt uusi
ketju, jossa on useita altistuneita henkilöitä. Tartuntojen leviämisen riski on todellinen ja
tilanteen kehittymistä seurataan tarkoin.
Alueellisen varautumisryhmän näkemys on, että yleisötilaisuuksien järjestäminen aiheuttaa
laajaa tartunnanvaaraa. Keiteleen kunta on jo aiemmin perunut suuret yleisötapahtumat
(Keitelefest ja Maneesirock). Alueellisen varautumisryhmän terveydenhuollon asiantuntijoiden
näkemys on, että riskien vähentämiseksi suurten kokoontumisten järjestämistä on syytä
välttää, ja että tässä tulisi noudattaa yhteistä linjaa Nilakan kuntien alueella.
Vesannon kunta suosittelee, ettei suuria yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia järjestettäisi.
Mikäli yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia järjestetään, tilaisuuden järjestäjän vastuulla on
huolehtia siitä, että THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta noudatetaan. Tämä
tarkoittaa mm. sitä, että osallistujien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontaktia
toisiinsa. Sama suositus koskee myös yksityistilaisuuksia.
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Vesannon kunnan 150-vuotisjuhlavuoden oli tarkoitus huipentua 21.8.2021 pidettävään
kansanjuhlaan. Kunnan johtoryhmä on todennut, että suuren juhlan järjestäminen vallitsevassa
tilanteessa aiheuttaisi suuren riskin epidemian leviämiselle, minkä johdosta kansanjuhla on
päätetty perua.
Toivomme kaikilta ymmärrystä ja vastuunkantoa tilanteessa. On tärkeää, että käyttäydymme
vastuullisesti ja noudatamme kasvomaskien käyttöön, käsihygieniaan ja turvaväleihin liittyviä
ohjeistuksia.

Vesannon kunta
Johtoryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ohje koronavirustartuntojen
ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen
käytössä.
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