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Hyvä Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden asiakkaan läheinen ja yhteistyökumppani. 
 

 
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin ainakin 30.6.2021 
saakka 
 
Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä 15.1.2021 päätti koronaviruksen rokotustilanne ja 
riskiryhmät huomioiden, että päivätoiminta jatkuu supistettuna ja poikkeusjärjestelyin 30.6.2021 
saakka.  
 
Turvallisen päivätoiminnan järjestämisestä tehdään jatkuvaa arviointia. Tarvittaessa ryhmäkokoihin ja 
toimintapäiviin tehdään muutoksia asiakkaiden ja toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi. 
Päivätoiminnan reunaehtoina ovat pienet ryhmäkoot, turvaväleistä huolehtiminen, hyvä käsihygienia, 
hyvä yskimishygienia ja suojainten käyttö ohjaajilla.  
 
Pienten ryhmäkokojen järjestämiseksi olemme joutuneet vähentämään tai lyhentämään joidenkin 
asiakkaiden osalta päivätoimintapäiviä. Ryhmiä on pyritty järjestelemään mahdollisuuksien mukaan 
siten, että ryhmäkodeilla olisi omat toimintapäivänsä. Valtaosa toiminnasta toteutuu kuitenkin niin, että 
päivätoimintaan osallistuu samanaikaisesti asiakkaita useammasta ryhmäkodista sekä vanhempien 
luona asuvia asiakkaita. Tällöin turvaväleistä huolehditaan erityisen tarkasti. 
 
Myös osa päivätoiminnan ohjaajista on jalkautunut muutamiin ryhmäkoteihin järjestämään 
päivätoimintaa. 
 
Huomioitavaa on, että työ- ja päivätoimintaan ei voi tulla vähäisissäkään flunssan oireissa. 
Tässä tilanteessa suositeltavaa olisi hakeutua COVID-19-testiin.  
 
Työ- ja päivätoiminnassa tulee edelleen huomioida turvavälit sekä hygieniaohjeet. Toimintapäivän 
aikana huolehdimme asiakkaiden hyvästä käsihygieniasta erityisellä huolellisuudella. Toiminnoissa 
porrastetaan ryhmien aloitus- ja ruoka-aikoja, jotta samassa tilassa vältytään isoilta asiakasmääriltä. 
Lisäksi asiakkaiden ohjaus ja valvonta on normaalia päiväaikaista toimintaa huolellisempaa ja 
tarkempaa. 
 
Huolellisesta varautumisesta huolimatta ei ryhmätoiminnassa aina pystytä täysin välttämään 
lähikontakteja. Sen vuoksi kehotamme asiakkaita ja heidän läheisiään arvioimaan päiväaikaiseen 
toimintaan osallistumiseen liittyviä riskejä, erityisesti riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden osalta.  
 
Henkilökuntamme noudattaa asiakkaan kanssa toimiessaan STM:n, THL:n, KSSHP:n ja Jyväskylän 
kaupungin ohjeistuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ei tule pienissäkään flunssan oireissa 
töihin ja heidät ohjataan tällöin oman terveyskeskuksen kautta COVID-19 –testeihin. 

 
Seuraamme jatkossakin Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmän, THL:n, STM:n ja AVI:n 
antamia ohjeistuksia ja arvioimme päivätoiminnan järjestämistä sen mukaisesti. 

 
www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vammaisten-palvelut/paiva-ja-tyotoiminta 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fsosiaali-ja-terveyspalvelut%2Fvammaisten-palvelut%2Fpaiva-ja-tyotoiminta&data=02%7C01%7C%7Cc901c999ac00495620c808d8377c1168%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637320353294714840&sdata=eQBYj6niOmiwCFf6oQFyeKsJBuq%2FCv7mKq33I%2BVkYJs%3D&reserved=0
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Lisätietoja: 
 
Vammaispalvelujen palveluesimiehet 
  

Tarhanen Kirsi (Päivätupa, Kortetupa, Toimintakeskus Impro ja Kätevä) p. 014 266 3915 
Maria Muhonen/Koskimies Sanna (Korpilahden toimintakeskus) p. 014 266 7302   

 Laakkonen Maarit (Kotilo ja Vaajaharju), p. 014 266 3943 
 Heino Kirsi (Retro ja Passeli), p. 014 266 2519 

Jokikallas-Haaranen Tanja (Kortepohjan toimintakeskus päivätoiminta 1 ja 2) p. 014 266 
3917 
  
palvelupäällikkö Junnilainen Päivi p. 014 266 3636 

 
 
Tiedotteita ja toimintaohjeita: 
Jyväskylän kaupungin koronasivut: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona 
Karanteeniohjeita: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni 
Keski-suomen sairaanhoitopiirin koronatiedotussivu: https://www.ksshp.fi/fi-
FI/Potilaalle/Koronatiedotus. 
Sosiaali- ja terveysministeriön viranomaisohjeet ja päätökset koronatilanteessa: https://stm.fi/stm-
ohjeet-koronavirustilanteessa 
 
 
Jakelu 18.1.2021: 
Vammaispalveluiden asiakkaiden läheiset 
Vammaispalveluiden yhteistyöryhmäkodit 
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