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Korona-rajoitukset jatkuvat  
- alla olevat päätökset tulleet voimaan 1.6.2021 

 

Toiveissa siintää jo yhteisin ponnisteluin saavutettu koronapandemian rauhoittuminen ja rajoitusten 

keventäminen.   Lähikontakteja on edelleen tarpeen rajoittaa ja kasvomaskia suositellaan käytettävän. 

Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty 30.6. saakka.   Sisätiloissa 
voidaan kuitenkin järjestää terveysturvallisuutta noudattaen enintään 10 henkilön 
tilaisuuksia.  Ulkona voidaan järjestää yleisötilaisuuksia 50 henkilölle, mikäli 
terveysturvallisuus voidaan varmistaa.  

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositetaan edelleen rajattavaksi 10 henkilöön sisätiloissa ja 
50 henkilöön ulkotiloissa 30.6. saakka. 

Sysmän uimahalli on avoinna rajoitetusti kuntouttavalle vesiliikunnalle sekä lapsiperhe-
vuoroille.  Uimahallia voivat käyttää henkilöt, joille se kuntoutuksen ja toimintakyvyn 
ylläpitämiseksi on tarpeen. 

Sysmän uimahalli on avoinna, maksu kassalle, ei ajanvarausta. 
tiistaina ja torstaina 
- klo 12-15 kuntouttavalle vesiliikunnalle, ei ajanvarausta 
- keskiviikko klo 15-19 kuntouttavalle vesiliikunnalle, ei ajanvarausta 
- tiistai ja torstai klo 15-19 perhevuoro sysmäläisille perheille, 1h/perhe, ajanvaraus 
etukäteen, hinta 15 e/perhe, ajanvaraus etukäteen 044 7134 577, koko perhe käyttää 
samaa pukuhuonetta 

Normaalilta yleisö-uinnilta halli on edelleen suljettu, koska mm. pukuhuonetilat ovat niin 
pienet, että niissä ei pysty noudattamaan määräyksiä riittävistä turvaväleistä ja 
lähikontaktien välttämisestä, sama koskee kuntosalia.  

 
Kuntosalille auki ma-pe 8-19 (5 henkeä kerrallaan), ei ajanvarausta.  Jos kuntosalilla jo on 5 
henkilöä, odota kahviossa vuoroasi.  Pese kätesi ja käytä käsidesiä tullessasi ja lähtiessäsi 
salilta.  Pidä vähintään 2 m turvaväli muihin kuntoilijoihin.  Pukuhuoneeseen 1 henkilö 
kerrallaan tai samaan talouteen kuuluvat yhdessä. 
Kuntosalimaksu maksetaan kassalle, aiemmin ostetut kortit ovat voimassa.  
Omatoimiavaimet eivät ole käytössä. 
 



Kunnan tiloissa kokoontuvien aikuisten harrastustoiminta keskeytetty 30.6.2021 saakka. 

Sysmän Kinon toiminta on jo muutoinkin tältä keväältä loppunut, jatkuu taas syksyllä. 

 

Kirjaston lehtilukusali on suljettuna 14.6. saakka vaalien takia, ja vielä 30.6. rajoitusten takia. 

Kirjastossa käyminen on rajattu 15 minuutin asioimiseksi. 

Koulu tiedottaa Wilmassa. Kaikki koululuokat ovat lähiopetuksessa.  

Kunnan toimielinten kokoukset pidetään Teams-sovelluksella edelleen. 

Kunnan työntekijät ovat edelleen etätöissä esimiehen kanssa sovitusti ja mahdollisuuksien 

mukaan. 

Kunnan palvelut toimivat muutoin normaalisti. 

Toimintakeskuksen myymälään pääsee ostoksille sopimalla ajan etukäteen, puh. Antti 044 

7134592 tai Marika 044 7134591 

Seuraa tiedotusta www.sysma.fi sivustolla, muutoksia varmaan tulossa! 

 

Sysmän kunnan johtoryhmä 

http://www.sysma.fi/

