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Tiedote 9/2020

Koronatiedote kuntalaisille
Suomessa vallitsee poikkeusolot koronavirusepidemian vuoksi.
Sonkajärven kunta tiedottaa koronavirusepidemiaan liittyen seuraavaa:


Terveyskeskus on auki normaalisti. Seuraa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tiedotteita.



Huomioi kuitenkin, että Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimialueen kaikkien hengitystieinfektiopotilaiden
vastaanotto keskitetään Iisalmen terveyskeskuksen Enskaan. Muilla oireilla olevat potilaat vastaanotetaan
eri tiloissa.



Palvelutalot Mosaiikki, Koivula ja Tuulikannel ovat suljettuja ulkopuolisilta.



Varhaiskasvatuksessa Nallemuorin ja Männikön päiväkodit toimivat normaalisti. Nallelan päiväkodin
toiminnot on siirretty osittain Nallemuoriin ja osittain Rutakon koulun eskaritiloihin. Sairaita lapsia ei saa
tuoda päivähoitoon. Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen vastaava Hanna Tissari, puh. 040 511 5202.



Esi – ja perusopetus siirtyy normaaliin lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen. Lukio jatkaa etäopetuksessa
lukuvuoden loppuun. Lakkiaisjuhlat järjestetään la 29.8.2020



Kansalaisopiston opetus on kesätauolla. Lähiopetuksen keskeyttämisen vuoksi 17.3. alkaen peruuntuneet
kurssikerrat pyritään pitämään kesällä tai ennen seuraavan lukuvuoden alkua. Näistä tiedotetaan
myöhemmin erikseen. Lisätietoja antaa kansalaisopiston rehtori Eeva Keränen, puh. 040 708 5703.



Sonkajärven ja Sukevan kirjastotilat avataan hallitusti ja asteittain 1.6.2020 alkaen. Omatoimikirjastojen
osalta asiasta tiedotetaan myöhemmin. Tätä ennen aineiston lainaaminen molemmista kirjastoista on
mahdollista erillisen ohjeen mukaisesti (www.sonkajarvi.fi > Kirjastopalvelut). Lainat voi palauttaa
palautusluukkuun. Lisätietoja antaa kirjastotoimenjohtaja Eeva Keränen, puh. 040 708 5703.



Sukevan asiointipisteen Asiamiesposti ja Matkahuollon pakettipalvelut toimivat asiointipisteen viereisessä
huoneistossa (osoite Kallentie 2, entinen Pysäkin tila) 29.5.2020 saakka. Palvelut siirtyvät takaisin
kirjaston tiloihin 1.6.2020 alkaen.



Harrastustilat ja – paikat, muut liikuntatilat: 14.5.2020 alkaen avattavat tilat ovat kaikki ulkoliikuntapaikat
Sonkajärvellä ja Sukevalla, avantouintipaikka Kangaslammilla sekä jäähalli rullakiekkoiluun.
Sisäliikuntapaikoista avataan 1.6.2020 alkaen Sonkajärven liikuntahallin kuntosali ja Sukevan
kyläkeskuksen kuntosali. Liikuntahallin muut salitilat ja Kyläkeskuksen Sali avataan käyttöön syksyllä.
Tästä tiedotetaan myöhemmin. Museot avataan 1.6.2020. Lisätietoja antavat kunnaninsinööri Jari
Sihvonen, puh. 0400 243 136 ja kunnanrakennusmestari Eero Lappalainen, puh. 040 675 0045



Työpajojen kuntouttava työtoiminta jatkuu 1.6.2020 alkaen.
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Työpajat avautuvat 1.6.2020 alkaen. Tekstiilipajan ompelupalvelut ja lähipuoti ovat avoinna ma-pe klo 813. Sukevan työpajan aukioloajat ilmoitetaan myöhemmin. Kirpputorit sekä Sukevalla että Sonkajärvellä
ovat toistaiseksi kiinni.



Pajakahvila avaa ovensa 15.6.2020 ulkoilmakahvilana. Kahvila on avoinna ma-pe klo 8-13 pajakahvilan
pihapiirissä.



Tekninen työpaja tekee 1.6.2020 alkaen polkupyörä- ja pienkonehuoltoa. Ser-/ Eko- piste toimii
normaalisti ti klo 9-12 ja to 15-18.



Sonkajärven kunnan vuokra-asuntoyhtiö Sonkakoti Oy tiedottaa asukkaita Facebookissa sekä nettisivuillaan. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Korolainen, puh. 0400 747 218 ja toimistonhoitaja Ritva
Kuosmanen, puh. 040 148 4310



Kunnantalo (Lepokankaantie 2) aukeaa 1.6.2020 alkaen. Kunnantalo on suljettuna 13.7.-2.8.2020.



Maaseutupalvelut ovat suljettuja toistaiseksi. Maaseutupalvelujen asiointi tapahtuu puhelimitse, sähköpostilla tai Vipu-palvelun kautta.



Toimintaohjeena yli 70-vuotiaita suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien
mukaan.



Julkiset kokoontumiset on 1.6.2020 lähtien rajoitettu 50 henkilöön.



Pelastuslaitos hoitaa normaalisti pelastus- ja ensivastetehtävät Sonkajärven ja Sukevan alueella.
Lisätietoja antaa palomestari Antero Oikarinen, puh. 044 718 7191.



Sonkajärven kunta on perustanut neuvontapuhelimen Neuvontapuhelimeen voi ottaa yhteyttä matalalla
kynnyksellä eli jos on mitään huolenaiheita joko oman tai läheisen arjen sujumisessa. Sonkajärven kunnan
neuvontapuhelin on 040 675 0025 maanantaista perjantaihin klo 9-15. Neuvontapuhelin antaa ohjausta ja
neuvontaa muissa kuin terveydellisissä asioissa. Terveydellisissä asioissa toimi Ylä-Savon SOTE:n ohjeiden
mukaisesti.



Valtakunnallinen yleistä neuvontaa koronaviruksesta tarjoava numero on 0295 535 535, avoinna arkisin
klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.

Seuraa Sonkajärven kunnan kotisivujen tiedotteita www.sonkajarvi.fi.
Lisätietoja antavat:
kunnanjohtaja Simo Mäkinen, 0400 571 091 ja
kunnansihteeri Katja Tornberg, puh. 040 675 0002

