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INFO 1.6.2020 
 
SERVICEÄNDRINGAR I LAPPTRÄSK KOMMUNS VERKSAMHET FRÅN DEN 1.6.2020 
 
 
 
 
 

 
Inledningsbesluten följer regeringens riktlinjer för att öppna offentliga 
utrymmen. Kundens säkerhet säkerställs genom begränsning av 
kundantal, säkerhetsavstånd och hygieninstruktioner. De angivna 
begränsningarna vid sammankomster beaktas vid arrangemangen. 
 
Gränsen för begränsning vid sammankomster har höjts till 50 personer i 
början av juni. Offentliga evenemang med mer än 500 personer är 
förbjudna fram till slutet av juli. 
 

 
 
LAPPTRÄSK BIBLIOTEKEN ÖPPNAR 1.6.2020 
 
Lappträsk huvudbibliotek är öppet från den 1.6.2020 enligt sommaröppethållningstider: 
måndagar kl. 14-19 
tisdagar kl. 10-16 
onsdagar stängt 
torsdagar kl. 14-19 
fredeagar kl. 10-16 
 
Porlom närbibliotek är öppet från den 3.6.2020 enligt sommaröppethållningstider: 
onsdagar kl. 10-15 
 
Självbetjäningen i Porlom är inte i bruk under skolornas sommarlov. 
 
Den första timmen under öppethållningstiderna reserveras till kommuninvånare som hör till 
riskgrupperna. Kommuninvånare som hör till riskgrupperna rekommenderas att undvika närkontakter 
och använda t.ex. bibliotekets Bokvän-tjänst, som hämtar det lånade materialet hem. 
Kom endast till biblioteket om du är frisk. Vi håller skyddsavstånd i biblioteket och följer 
hygienrekommendationer. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel när du kommer och 
går från biblioteket. Använd en engångsnäsduk eller skydda munnen med armvecket om du behöver 
nysa eller hosta. Tvätta händerna efteråt. 
 
Vi undviker att använda gemensamma datorer och printrar. Om ifrågavarande utrustning måste 
användas, rengörs de mellan användare. Engångshandskar finns också till hands. 
 
Vi rekommenderar att ni återlämnar böckerna i lådan vid bibliotekets ytterdörr. Man kan 
fortsättningsvis reservera böcker i nätbiblioteket, per e-post (lapinjarvi.kirjasto(a)lapinjarvi.fi) eller per 
telefon (tfn 050 313 8631). 
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UNGDOMSVÄSENDET 
 
Den uppsökande ungdomsarbetaren är tillbaka den 1.6. Möten med ungdomarna fortsätter som förut 
ansikte mot ansikte och genom att dra nytta av nya digitala miljöer. 
 
Ungdomsväsendets sommarprogram 1.6-30.6. 
Ti 
kl 10-12 Flickklubben för 9-12 åringar (finskspråkig) 
kl 13-16 Rörlig Nuokku för 9-12 åringar 
kl 16-19 Nuokku för 9-12 åringar 
kl 16-19 Diginuokku i Discord 
Ons 
kl 13-16 Rörlig Nuokku fr 9-12 åringar 
kl 16-18 Nuokku för 13-22 åringar 
kl 16-19 Diginuokku i Discord 
kl 19.15-21 Filmklubb 
To 
kl 13-16 Rörlig Nuokku för 9-12 åringar 
kl 16-19 Nuokku för 9-12 åringar 
kl 16-19 Diginuokku i Discord 
Fre 
kl 10-12 Flickklubben för 9-12 åringar (svenskspråkig) 
kl 13-16 Rörlig Nuokku för 9-12 åringar 
kl 16-21 Nuokku för 13-22 åringar 
 
 
IDROTTSANLÄGGNINGARNA ÖPPNAR DEN 1.6.2020 
 
- civiltjänstcentralens konditionssal 
- Pakkaamos idrottsutrymme 
- Mariebergs sportplan 
 
På idrottsanläggningarna, parkerna och simstränderna följer vi de allmänna begränsningarna vid 
sammankomster. Från den 1.6.2020 är samlingar på mindre än 50 personer tillåtna. Kom ihåg att följa 
anvisningar för renlighet och hygien. 
 
 
TAITOPAIKKAS VERKSAMHET FORTSÄTTER FRÅN DEN 1.6 
 
Taitopaikka gör det lättare att hitta arbetstagare. Företag kan genom oss hitta en lämplig arbetstagare 
och anställa genom arbetsprövning, lönesubvention eller läroavtal. Vi hjälper arbetsgivarna med att fylla 
i lönesubventions och arbetsprövningsblanketterna i samarbete med TE-servicetjänsterna. 
Vi utbildar och erbjuder företag en möjlighet att utbilda en arbetstagare till en särskild uppgift i 
Taitopaikkas utrymmen. 
 
I Taitopaikka kan en arbetssökande: 
 
-fördjupa och förnya sitt kunnande 
-få personligt stöd för att bli sysselsatt 
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- delta i arbetsprövning 
- hitta en arbetsplats eller en arbetsprövningsplats 
- få utbildning av arbetsgivaren till en särskild arbetsuppgift 
- pröva någonting helt nytt 
- få självsäkerhet som arbetstagare och arbetssökande 
- avlägga kurser inom arbetssäkerhet, första hjälpen samt inom hygienkompetens 
- dela kunskaper med andra 
 
Fråga mera eller kom på besök, vi är mycket flexibla, och vår verksamhet grundar sej på individuella 
behov. 
 
Husbonde Kai Nurminen Arbetslivsträning tfn 044 720 8693, Lots Tapio Liljeqvist, Företagssamarbete 
044 792 8922, taitopaikka@lapinjarvi.fi 
 
 
TRADITIONSTALKOS VERKSAMHET 
 
Bokvän är en tjänst som kommunen och Traditionstalkot erbjuder Lappträskbor. Ni kan ringa till 
telefontjänsten och begära läsbart. Bibliotekets personal lånar böckerna och Traditionstalkot levererar 
dem hem. Bokvän telefontjänst 044 720 8650 (må-fre kl 10-14) 
 
Brev till den äldre, känner du någon eller skulle du själv vilja mottaga ett brev. Skriv ett brev till en 
okänd. Berätta om din vardag, familj och dig själv och skicka brevet per e-post till 
mikaela.fabritius@lapinjarvi.fi. Vi printar och delar ut breven till kommunens äldre. Du kan också tipsa 
en som längtar efter ett brev, skicka ett meddelande till mikaela.fabritius@lapinjarvi.fi. 
 
Virtualtalko, varje torsdag från kl. 10. I Facebook på sidan Perinnetalkoot – Traditionstalko. Kom med. 
Program: 
4.6 Gör själv dina gymnastikaredskap 
11.6 Jumppa med dina självgjorda redskap 
18.6 Midsommar olympiad – tips för tävling till hela familjen 
 
Fram till midsommaren har vi virtualtalko i Facebook. I juli håller vi paus. 
 
Inspirationsvideor, vi kommer ut med en ny video varje tisdag på vår Facebook sida Perinnetalkoot – 
Traditionstalko: 
2.6 Att göra tillsammans med ditt husdjur 
9.6 Vardagsmat 
16.6 Nu bakar vi! 
 
Porinapuhelin – telefontjänst, ring 044 720 8672 om du har behov att prata med någon tisdagar och 
torsdagar kl. 8-12 och onsdagar kl. 12-16. Sari sitter vid telefonen och pratar gärna med dig. 
 
GRUNDTRYGGHETSTJÄNSTER 
 
Äldre, speciellt över 70-åringar, bör fortfarande undvika att utsättas för coronavirus, för de har mycket 
större risk att insjukna allvarligt i coronavirus. De äldre bör följa samma allmänna anvisningar som alla 
andra för att minska risken för infektion. De är att undvika närkontakt och hålla avstånd till andra 
människor och vidta en god handhygien. 

mailto:taitopaikka@lapinjarvi.fi
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De är bra att röra på sig dagligen antingen ute eller gymnastisera hemma. När du rör dig ute måste du 
komma ihåg att hålla två meters säkerhetsavstånd från andra människor. Vad som helst du gillar att 
göra hjälper till att upprätthålla välbefinnandet, som till exempel hushållsarbete, bakning, handarbete, 
läsning eller trädgårdsarbete. 
 
Det är också viktigt att ta hand om sin hälsa. Reserverade läkartider ska inte avbokas utan orsak. 
Besök bör inte göras till över 70-åringar och andra som hör till riskgruppen, om du har symptom av 
luftrörsinfektion. 
 
Omsorgsenheter och hemvårdstjänster 
I enlighet med beslutet från social- och hälsovårdsministeriet använder de som arbetar i närkontakt 
med klienter i äldrevården dygnet runt och hemvården skydd. Syftet är att skydda kunder som har 
förhöjd risk att insjukna allvarligt i coronavirus. 
Som regel är det fortfarande förbjudet att göra besök till vårdenheterna. De exceptionella 
omständigheterna har pågått länge som resulterat i att nya metoder tillkommit som gör det möjligt att 
boende inom äldrevården får träffa sina nära i en säker miljö organiserad av vårdenheten. Besök bör 
ordnas per telefon på förhand med skötaren i vårdenheten. Skötaren ger detaljerade instruktioner om 
hur möten arrangeras. 
 
Butikshjälp för över 70-åringar 
Lappträsk kommun gör fortfarande samarbete med lokala taxin så att över 70-åringar i Lappträsk 
smidigt kan sköta sina butiksärenden. Kontaktperson för butiksskjutsarna i juni och juli är Michael 
Engård. Med chauffören kan du också komma överens om en butikskasstjänst, då chauffören sköter 
butiksärendet och levererar produkterna hem. 
 
Beställ tjänsten direkt av taxibolaget: 
 
Michael Engård 040 707 0300 
 
 
Lappträsk kommuns ekonomiska situation är svag, därför måste vi permittera personalen. Detta kan 
medföra tillfälligt försämring av servicenivån. Vi beklagar. 
 
TREVLIG SOMMAR ! 
 
Lappträsk kommun 
 


