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Mänttä-Vilppulan kaupunki
Tiedote 23.12.2021

Koronatilannetiedote 23.12.2021
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi tänään odotetun päätöksen
Pirkanmaalla voimaan astuvista koronarajoituksista. Määräykset ovat voimassa
ajalla 25.12.2021 – 7.1.2022. Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928575
Aluehallintoviraston määräys kieltää kokonaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätös ei koske yksityis- tai
perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.
Päätöksen perusteella tulee sulkea mm. seuraavat tilat:
1. Joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja
muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä
kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
2. Yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat
sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
3. Tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan sekä harrastajateatteriin tai
muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
4. Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat
ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin
Mänttä-Vilppulan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin liittyen päätös tarkoittaa
seuraavaa:
-

Uimahalli suljetaan asiakaskäytöltä 25.12.2021-7.1.2022 väliseksi ajaksi; lukuun
ottamatta välitöntä kuntoutusta vaativia terveydenhuollon asiakkaita lääkärin
lähetteellä ja vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten käyntejä
sekä koulujen lakisääteistä ohjattua liikuntatoimintaa (mainituille ryhmille
käynnit ajanvarauksella).

-

Kaupungin kuntosalit Vilppulassa ja Kolhossa ovat suljettu 25.12.2021-7.1.2022.

-

Kaikki liikuntatilat ovat suljettu ja niihin liittyvät yleisötapahtumat 25.12.20217.1.2022; lukuun ottamatta vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten
ohjattua harrastustoimintaan sekä ammattiurheilutoimintaa.

-

Parkkivuoren järjestöjen kokoustila suljettu 25.12.2021-7.1.2022.
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-

Kirjastot ovat avoinna normaalein aukioloin 25.12.2021-7.1.2022. Kirjastotiloissa
ei kuitenkaan järjestetä yleisötapahtumia, kokoustilat ovat suljettu ja
asiakkaille on voimassa maskisuositus, hyvä käsihygienia ja riittävät
turvaetäisyydet.

-

Nuorisotilat ovat avoinna normaalein aukioloin 25.12.2021-7.1.2022 vuonna 2004
syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.
Nuorisotiloissa ei kuitenkaan järjestetä yleisötapahtumia, asiakkaille on
voimassa maskisuositus, hyvä käsihygienia ja riittävät turvaetäisyydet.
Vilppulan nuorisotilan bänditila on suljettuna muulta harrastustoiminnalta.

-

Autere-opiston ryhmäharrastustoiminta tarkennetaan erikseen
sivistyspalveluiden toimesta ennen kevätkauden käynnistymistä 10.1.2022
alkaen.

Mänttä-Vilppulan kaupunki toivottaa
kaikille hyvää ja turvallista joulua!

Ei-kiireelliset yhteydenotot ja kysymykset voi jättää osoitteeseen:
kaupunki(at)manttavilppula.fi.
Kysymykset ohjataan hallintoylilääkärille
ja kaupungin palvelualueille.
Kiireelliset yhteydenotot ja kysymykset:
Tarja Marjamäki
hallintoylilääkäri
tarja.marjamaki(at)taidekaupunki.fi
044 728 8764
Anne Heusala
kaupunginjohtaja
anne.heusala(at)taidekaupunki.fi
040 185 1275

