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Ajankohtaista tietoa koronatilanteesta 
  

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on 

kokoontunut torstaina 28.1.2021 käymään läpi koronatilannetta. 

 

Muutokset tai täsmennykset aiempiin suosituksiin: 

 

1. Satakunnassa on ollut jo aiemmin voimassa THL:n kiihtymisvaiheen 

maskisuositus. Kiristetään nyt suositus koskemaan kaikkia 6-luokkalaisia 

sekä 5-luokkalaisia niissä kouluissa, joissa yhdistelmäluokassa 5- ja 6 -

luokkalaiset ovat samassa tilassa. Suositus on voimassa 28.2.2021 asti. 

 

2. Opetuksen järjestäminen: Tarkennetaan perusopetuksen osalta teksti 

vastaamaan maskisuositusta. Rauman osalta ehdotetaan suositeltavaksi 

toisen asteen opetuksen siirtymistä hybridimalliin siltä osin kuin sitä ei 

vielä ole otettu käyttöön. Muissa kunnissa toinen aste jatkaa 

lähiopetuksena samoin kuin perusopetus kaikissa kunnissa. Suositus on 

voimassa 28.2.2021 asti. 

 

3. Suositus yksityistilaisuuksista: ei muutoksia. Suositus on, että yli 10 

hengen sisätiloissa pidettäviä yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi eikä 

niihin osallistuttaisi. Suositusta jatketaan 28.2.2021. 

 

4. Harrastustoiminta: jatketaan suositusta 28.2.2021 asti. Tarkennetaan 

vielä alle 20-vuotiaiden suositusta selvemmäksi koskien kontaktilajeja. 

Aikuisten harrasteliikunnan rajoitteet jatkuvat Harjavallassa edelleen 

samalla tavalla kuin aikaisemmin. 

 

Uusi teksti: 

 

• Alle 20-vuotiaat voivat harjoitella, seuraavin rajoituksin: 

• Sisäliikuntatiloissa toteutettava alle 20-vuotiaiden kilpailu-, ottelu-, tai 

sarjatoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. 
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• Harjoittelu alle 20-vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee 

toteutua turvavälein ja ilman lähikontaktia. Tämä tarkoittaa mm. 

peliharjoittelussa, voimistelussa, kamppailulajiharjoittelussa 

pidättäytymistä lähikontaktityyppisestä harjoittelusta. Ulko-olosuhteita 

voi hyödyntää harjoittelussa. 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 

ohjetta hygieniasuosituksista ja turvaväleistä tulee voida noudattaa. 

• Vanhempien tulee käyttää maskia lapsia noutaessaan, kontakteja 

välttäen. 

• Urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee 

kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- 

ja ulkotiloissa. 

 

5. Etätyö: Tarkennetaan suositusta seuraavasti: ”Etätyötä suositellaan 

Satakunnassa sovellettavaksi valtioneuvoston ohjeiston mukaisesti aina 

kun se on mahdollista.” 

 

6. Suositus julkisten tilojen sulkemisesta: tarkennetaan suositusta: 

 

STM suosittelee harkitsemaan julkisten tilojen sulkemista jo 

kiihtymisvaiheessa. Julkisten tilojen sulkemisen osalta työryhmä 

suosittelee, että lasten- ja nuorten harrastuspaikat pysyvät auki ja 

kirjastojen lainaustoiminta järjestetään.  

 

Julkiset muut tilat voidaan tarvittaessa sulkea harkinnan mukaan 

kiihtymisalueilla kuntakohtaisesti. ATTR suosittelee, että erityisesti 

Raumalla, jossa leviämisvaiheen riski on huomattava, rajataan julkisten 

tilojen kävijämäärä puoleen, hygieniasuosituksia korostaen ja turvavälejä 

noudattaen, tai vaihtoehtoisesti suljetaan tila. 

 

Suositellaan, että toimenpiteet ulotetaan myös ostoskeskuksien yleisiin 

tiloihin.  Muissa Satakunnan kunnissa suositellaan henkilömäärän rajausta 

puoleen julkisissa tiloissa hygieniasuosituksia ja turvavälejä noudattaen. 

 

Tiedotteen sisällön pohjana on käytetty Satasairaalan verkkosivua: 

https://www.satasairaala.fi/satasairaala/ajankohtaista/satakunta-siirtynyt-

takaisin-kiihtymisvaiheeseen-rauman-seudulla-riski-edeta-

leviamisvaiheeseen.  

 

Tiedotteen on koostanut verkkosivun pohjalta Harjavallan kaupunki. 
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