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Tiedote 6/2020

Koronatiedote kuntalaisille
Suomi valmistautuu poikkeusoloihin koronavirusepidemian takia. Perustuslakivaliokunta on hyväksynyt valmiuslain käyttöönottoasetukset ja eduskunta käsittelee ne lähipäivinä.
Sonkajärven kunta tiedottaa koronavirusepidemiaan liittyen seuraavasti:


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.



Varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat normaalisti. Ne lapset, joiden perheessä on riskiryhmään kuuluvia,
hoidetaan kotona. Sairaita lapsia ei saa tuoda päivähoitoon. Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen vastaava
Hanna Tissari, puh. 040 511 5202.
Muutos 18.3.2020: Nallelan päiväkoti on suljettu 18.3.2020 alkaen toistaiseksi. Muutoksista
tiedotetaan.



Kouluissa tapahtuva opetus keskeytetään 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi. Poikkeuksellisesti kuitenkin
järjestetään koulussa tapahtuva esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena
järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että
ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.
Lisätietoja antavat sivistystoimen esimies Merja Väisänen-Räty, puh. 0400 768 623 sekä alakoulun ja
Sukevan koulun rehtori Aleksi Kortelainen, puh. 0400 756 1622.
Muutos 23.3.2020: Vastaisuudessa kaikki esiopetuksen ja peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat
voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa
poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät
yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn
tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös esikoululaisia ja 1—3 luokkalaisia
suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.



Opetus Sonkajärven kansalaisopistossa on keskeytetty 17.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi. Opetusta pyritään
jatkamaan 13.4.2020 jälkeen. Joillakin kursseilla on mahdollisuus etäopetukseen. Lisätietoja antaa
kansalaisopiston rehtori Eeva Keränen, puh. 040 708 5703.



Sonkajärven ja Sukevan kirjastot ja omatoimikirjastot suljetaan 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi. Lisätietoja
antaa kirjastotoimenjohtaja Eeva Keränen, puh. 040 708 5703.
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Sukevan asiointipisteen Asiamiesposti ja Matkahuollon pakettipalvelut siirtyvät asiointipisteen viereiseen
huoneistoon (osoite Kallentie 2, entinen Pysäkin tila).



Harrastustilat ja -paikat, muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työpajat suljetaan 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi. Suljettavat tilat ovat jäähalli,
museot, Kangaslammen entinen koulu ja avantouintipaikka, Sonkajärven liikuntahalli ja kuntosali, koulun
liikuntasali, Taitotalo, työpajat, Sukevan kyläkeskus ja Puotila. Lisätietoja antavat kunnaninsinööri Jari
Sihvonen, puh. 0400 243 136 ja kunnanrakennusmestari Eero Lappalainen, puh. 040 675 0045.



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



Hiihtolatuja huolletaan lumitilanteen mukaan.



Kunnantalo (Lepokankaantie 2) on avoinna normaalisti. Kuntalaisia suositellaan asioimaan ensisijaisesti
puhelimitse tai sähköpostitse. Maaseutupalvelut ovat suljettuja 18.3-13.4.2020 välisenä aikana.
Maaseutupalvelujen asiointi tapahtuu puhelimitse, sähköpostilla tai Vipu-palvelun kautta.



Toimintaohjeena yli 70-vuotiaita kehotetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa
mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Kuntalaisia kehotetaan kantamaan vastuuta apua tarvitsevista, kuten iäkkäistä ja yksinasuvista. Mikäli huoli herää lähimmäisestä, tulee ottaa
yhteyttä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasneuvonta Ohjuriin, puh. 040 712 1190.



Julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön ja suosituksena on välttää tarpeetonta oleilua
yleisillä paikoilla.



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



Muutos 19.3.2020: Sonkajärven kunta on perustanut neuvontapuhelimen ja puhelin on toiminnassa.
Palvelupuhelimeen voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä eli jos on mitään huolenaiheita joko oman tai
läheisen arjen sujumisessa. Sonkajärven kunnan neuvontapuhelin 040 675 0025 sekä 040 675 0027
maanantaista perjantaihin klo 9-15. HUOM! Puhelinnumeroissa on muutos aikaisempaan tiedotukseen.
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

