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OMAOLO-sovellus

Jos koronavirukselle altistuminen tai tartunta mietityttää, tee Omaolossa koronavirustaudin 
oirearvio. Kyselyn avulla saat nopeasti luotettavan arvion hoidon tarpeellisuudesta. 
Omaolo-sovellusta voit käyttää myös muiden oireiden (mm. selkäkipu, virtsatieinfektio) 
arvioimisessa.  
Lisää tietoa Omaolo-sovelluksesta: www.omaolo.fi 

Harrastustoiminta

• Kaikki ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta
pidetään keskeytettynä 9.5 saakka.

• Kunnan hallinnoimat pukuhuonetilat eivät
ole käytössä.

• Alakouluikäisten (alle 12v) ja tätä
nuorempien harjoittelua voidaan toteuttaa
etäisyydet huomioiden ja kontakteja
välttäen.

• 12–20-vuotiaiden harrastustoimintaa
voidaan toteuttaa ulkotiloissa ilman
henkilörajoituksia. Sisätiloissa ryhmä
suositellaan jaettavan max. 10 hengen
pienryhmiin turvavälit huomioiden.

• Aikuisten harrastustoiminta ulkotiloissa on
sallittua lähikontakteja välttäen. Sisätiloissa
toteutettava aikuisten harrastustoiminta on
keskeytettynä 14.5 saakka.

• Nuorisotoiminta Walkers alkaa
Kaharilla tiistaisin 4.5 alkaen klo 17.30–
20. Max 20 hlö, valo-ohjaus ovella. Maskit,
turvavälit ja käsidesit käytössä.

• Luvialla kaverinuokkaritoimintaa 5.5 alkaen.

• Ohjaajat jalkautuvat myös nuorten pariin.
Nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa
some-kanavilla sekä puhelimitse.

Koronarokotukset 
Kessoten alueella 

Koronarokotusajanvaraus toteutetaan Keski- 
Satakunnan alueella porrastetusti rokotteiden 
pienestä määrästä johtuen. Kaikki rokotteen 
haluavat rokotetaan Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) suosituksen mukaan. 

Lisää tietoa koronarokotuksiin liittyen: 
www.ksthky.fi/koronarokotukset 

Vapaa-aikapalveluiden 
koronaohjeistus 26.4.2021 
alkaen:

 Kirjasto ja kansalaisopisto: 

• Kirjastot ovat normaalisti auki. Asiointi
pikaisesti, max 10 hlö kerrallaan.

• Kirjastojen lehtilukusalit sekä työskentely- 
ja oleskelutilat on suljettu.

• Kirjastoauto liikennöi normaalin
reittiaikataulun mukaisesti. Autossa voi
asioida kerralla 1-2 asiakasta tai perhe.

• Kirjastojen omatoimiaika avataan 8.5.
alkaen.

• Otsolan opiston opintopiirit eivät toimi
sulkuaikana.

• Kirjaston tilojen varaaminen ei ole
mahdollista toistaiseksi.



Kunnan tilojen varaaminen 
harrastustoimintaan ei ole 
toistaiseksi mahdollista.  

Omaehtoinen  
harrastaminen

• Oman perheen liikuntasalivakiovuoroa
voi käyttää (huomioi 6 hengen rajoitus)

• Eurajoen kuntosali on suljettu.

Suositus harrastustoiminnasta ei koske 
yksilö- tai ryhmälajien maajoukkue-
toimintaa. SM-tason ja I-divisioonatason 
kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä 
kansainväliselle huipulle tähtäävää 
ammattimaista harjoittelua.

Ikääntyneiden harrastustoiminta

• Ikääntyneiden liikunta- ja toimintaryhmät
pysyvät tauolla. Eurajoen kunnan vertai-
sohjaajat sekä liikuntaneuvoja vetävät oh-
jattuja etäjumppaa viikoittain Facebookin
Voi Hyvin Eurajoella-ryhmässä. Etäjumpat
ovat katsottavissa vapaasti osoitteessa:
https://bit.ly/3sFJzv8

• Hyvinvointikaveritoimintaa voi jatkaa oman
kaverinsa kanssa. Hyvinvointikaveria tava-
tessa suositellaan ulkoilua mahdollisuuk-
sien mukaan. Tapaamisissa tulee käyttää
suojaimia sekä kiinnittää erityistä huomiota
hygieniaan.

Satasoten Koti TV tarjoaa ikäihmisille liikun- 
nallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muisti- 
kuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellis- 
ta sisältöä helposti omasta televisiosta joka 
arkipäivä klo 11–13. Kanava löytyy TV:n kana- 
vapaikalta 33 tai 66. 

Viraston neuvonta ja puhelinvaihde puh. 02 869 41 
vastaa puheluihin arkisin klo 9–12 ja 12.45–15.00. 

Tekninen keskus palvelee puhelimitse ja sähköpostitse seuraavasti: 

•Rakennusvalvonta, rakennustarkastajat 044 431 2709 tai 044 431 2519

•Ympäristönsuojelu, ympäristöinsinööri 044 701 7036

•Vesihuollon päivystys 044 312 4433

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@eurajoki.fi 

Muissa asioissa yhteydenotot kunnanviraston puhelinvaihteen kautta. 

KUNNANVIRASTO ON SULJETTUNA 14.5. SAAKKA




