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TIEDOTE 1.6.2020 
 
PALVELUMUUTOKSET LAPINJÄRVEN KUNNAN TOIMINNASSA 1.6.2020 ALKAEN 
 
 
 
 

Avaamispäätökset noudattavat valtioneuvoston linjauksia julkisten 
tilojen avaamisesta. Asiakkaiden turvallisuutta varmistetaan 
asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen 
kautta. Annetut kokoontumisrajoitukset otetaan järjestelyissä 
huomioon.  
 
Kokoontumisrajoitusten raja on nostettu 50 henkilöön kesäkuun 
alussa. Yli 500 hengen yleisötilaisuudet on kielletty heinäkuun 
loppuun. 
 

 
 
 
 
LAPINJÄRVEN KIRJASTOT AVAUTUVAT 1.6.2020  
 
Lapinjärven pääkirjasto on avoinna 1.6.2020 alkaen kesäaukioloaikojen mukaisesti: 
maanantaisin klo 14–19 
tiistaisin klo 10–16 
keskiviikkoisin suljettu 
torstaisin klo 14–19 
perjantaisin klo 10–16 
 
Porlammin lähikirjasto on avoinna 3.6.2020 alkaen kesäaukioloaikojen mukaisesti: 
keskiviikkoisin klo 10–15   
 
Porlammin lähikirjaston omatoimilainaus ei ole käytössä koulujen kesäloman aikana. 
 
Aukioloaikojen ensimmäinen tunti varataan riskiryhmien asiointia varten. Riskiryhmään kuuluvien 
suositellaan kuitenkin välttämään lähikontakteja ja käyttämään esimerkiksi kirjaston Kirjakuoma-
palvelua, joka toimittaa lainat kotiin. Kirjastoon saa tulla ainoastaan terveenä. Kirjastossa asioidessa 
noudatetaan turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia. Sisään tullessa ja pois lähtiessä pestään kädet tai 
käytetään käsihuuhdetta. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä käytetään kertakäyttönenäliinaa tai 
suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.  
 
Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja tulostimien käyttöä vältetään. Jos kyseisiä laitteita tarvitsee 
käyttää, ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. Tarjolla on myös kertakäyttökäsineitä.  
 
Lainat suositellaan palauttamaan kirjaston ulko-oven luona olevaan palautuslaatikkoon. Varauksia voi 
edelleen tehdä verkkokirjastossa, sähköpostitse (lapinjarvi.kirjasto(a)lapinjarvi.fi) tai puhelimitse (puh. 
050 313 8631). 
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NUORISOTOIMI  
 
Etsivä nuorisotyöntekijä palaa työpistelleen 1.6. Nuorten tapaamiset jatkuvat perinteiseen tapaan 
kasvotusten ja uusia digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. 
 
Nuorisotoimen kesäohjelma 1.6 – 30.6. 
Ti  
10-12 Tyttökerho 9-12-vuotiaille  
Klo 13-16 Liikkuva Nuokku 9-12-vuotiaille 
Klo 16-19 Nuokku 9-12-vuotiaille 
Klo 16-19 Diginuokku Discordissa  
Ke  
klo 13-16 Liikkuva Nuokku 9-12-vuotiaille 
klo 16-18 Nuokku 13-22 -vuotiaille  
Klo 16-19 Diginuokku Discordissa  
Klo 19.15-21 Leffakerho 
To  
Klo 13-16 Liikkuva Nuokku 9-12-vuotiaille 
Klo 16-19 Nuokku 9-12-vuotiaille 
Klo 16-19 Diginuokku Discordissa 
Pe   
Klo 10-12 Tyttökerho 9-12-vuotiaille 
Klo 13-16 Liikkuva Nuokku 9-12-vuotiaille 
Klo 16-21 Nuokku 13-22 -vuotiaat 
 
 
LIIKUNTAPAIKAT AVAUTUVAT 1.6.2020 alkaen 
 
- siviilipalveluskeskuksen kuntosali  
- Pakkaamon liikuntatila 
- Mariebergin urheilukenttä 
 
Liikuntapaikoilla, puistoissa ja uimarannoilla noudatetaan yleisiä kokoontumisrajoituksia. 1.6.2020 
alkaen alle 50 henkilön kokoontumiset ovat sallittuja. Muistattehan edelleen noudattaa siisteyttä ja 
hygieniaohjeistusta. 
 
 
TAITOPAIKAN TOIMINTA JATKUU 1.6. alkaen 
 
Taitopaikka tekee työllistämisen helpommaksi. Yritys voi löytää kauttamme sopivan työntekijän ja 
työllistää työkokeilun, palkkatuen tai oppisopimuksen kautta. Autamme työnantajia palkkatuki- tai 
työkokeilupapereiden täyttämisessä yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. 
Koulutamme tai tarjoamme yrityksille mahdollisuuden kouluttaa Taitopaikan tiloissa työnhakijaa 
tiettyyn työtehtävään. 
 
Taitopaikassa työnhakija voi: 

- syventää ja uudistaa osaamistaan 
- saada henkilökohtaista tukea työllistymiseen 
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- olla työkokeilussa 
- löytää työpaikan tai työkokeilupaikan 
- saada koulutusta työnantajalta suoraan tiettyyn työtehtävään 
- kokeilla jotain ihan uutta 
- saada varmuutta työntekijänä ja -hakijana 
- suorittaa työturvallisuus- ja ensiapukortin sekä hygieniapassin 
- jakaa osaamistaan muiden kanssa 

 
Kysy lisää tai tule käymään, olemme hyvin joustavia ja toimintamme perustuu kunkin henkilökohtaisille 
tarpeille! 
 
Isäntä Kai Nurminen, Työelämävalmennus 044 720 8693, Luotsi Tapio Liljeqvist, Yritysyhteistyö 044 
792 8922, taitopaikka@lapinjarvi.fi 
 
 
PERINNETLKOOT TOIMINTA  
 
Kirjakuoma, Kirjakuoma on palvelu jonka kunta ja Perinnetalkoot tarjoaa lapinjärveläisille. Voitte 
soittaa puhelinpalveluun ja pyytää lukemista. Kirjaston henkilökunta lainaa kirjat ja Perinnetalkoot 
toimittaa ne kotiin. Kirjakuoma puhelinpalvelu 044 720 86 50 (ma-pe klo 10-14). 
 
Kirje ikäihmiselle, tunnetko jonkun vai haluaisitko itse vastaanottaa kirjeen. Kirjoita kirje 
tuntemattomalle. Kerro arjestasi, perheestäsi tai itsestäsi ja lähetä kirjeesi sähköpostiin 
mikaela.fabritius@lapinjarvi.fi. Me tulostamme ja jaamme kirjeet kunnan ikäihmisille. Voit myös 
ilmiantaa kirjettä kaipaavan, lähetä viesti mikaela.fabritius@lapinjarvi.fi. 
 
Virtuaalitalkoot, Joka torstai klo 10 alk. Facebookissa sivulla Perinnetalkoot – Traditionstalko. Tule 
mukaan viihtymään. Ohjelma: 
4.6. Tee itse jumppavälineet 
11.6. Jumppaa itsetehdyillä välineillä 
18.6. Juhannusolympialaiset – Vinkit koko perheen kisoihin 
 
Juhannukseen saakka virtuaalitalkoot Facebookissa. Heinäkuussa talkoot on tauolla.  
 
Inspiraatiovideot, julkaisemme joka tiistai uuden videon Facebook sivullamme Perinnetalkoot – 
Traditionstalko:  
2.6. Puuhaa lemmikkien kanssa 
9.6. Arkiruokaa 
16.6. Nyt leivotaan! 
 
Porinapuhelin, soita 044 720 86 72 jos sinulla on tarve päästä puhumaan jonkun kanssa tiistai ja torstai 
klo 8-12 ja keskiviikko klo 12-16. Sari istuu puhelimen päässä ja juttelee mielellään.  
 
PERUSTURVAPALVELUT 
 
Ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, pitää edelleen välttää altistumista koronavirukselle, koska 
heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Ikääntyneiden on hyvä noudattaa 
samoja yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi kuin muidenkin. Näitä ovat lähikontaktien 
välttäminen ja etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin sekä hyvä käsihygienia.  

mailto:mikaela.fabritius@lapinjarvi.fi
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Ikääntyneen on hyvä liikkua päivittäin joko ulkoilemalla tai kotona jumppatuokiolla. Ulkoillessa pitää 
muistaa pitää kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin. Mikä tahansa mielekäs tekeminen auttaa 
ylläpitämään hyvinvointia, kuten kotityöt, leivonta, käsityöt, lukeminen tai piha- ja puutarhatyöt. 
Olennaista on myös huolehtia terveydestä. Varattuja lääkäriaikoja ei pidä perua ilman syytä.  
Vierailulle ei pidä mennä yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien luokse, jos on vähäisiäkin 
hengitystieinfektion oireita. 
 
Hoivayksiköt ja kotiin annettavat palvelut 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön antaman päätöksen mukaisesti asiakkaiden kanssa lähikontaktissa 
työskentelevät käyttävät suojusta sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä ja kotiin 
annettavissa palveluissa. Tavoitteena on suojata asiakkaita, joilla on kohonnut riski sairastua vakavasti 
koronavirustartunnan seurauksena. 
Pääsääntöisesti vierailut hoivayksiköissä ovat edelleen kiellettyjä. Poikkeusolot ovat kestäneet jo pitkään, 
ja sen vuoksi on lisätty toimintakäytänteitä, jotka mahdollistavat muillekin asukkaille läheisten 
tapaamisen toimintayksiköiden järjestämässä turvallisessa ympäristössä. Tapaamista tulee aina sopia 
puhelimitse etukäteen hoivayksikön hoitajien kanssa. Hoitajat antavat tarkat ohjeet siitä, kuinka 
tapaamiset toteutetaan.  
 
Yli 70-vuotiden kauppa-apu 
Lapinjärven kunta tekee edelleen yhteistyötä paikallisten taksien kanssa, jotta Lapinjärvellä asuvat yli 70-
vuotiaat saavat kauppa-asiansa hoidettua sujuvasti. Kauppakuljetuksien yhteyshenkilö on kesä- ja 
heinäkuun ajan Michael Engård. Kuljettajan kanssa voi sopia myös kauppakassipalvelusta, jolloin 
kuljettaja hoitaa kauppa-asioinnin ja toimittaa tuotteet kotiin. 
 
Tilaa palvelu suoraan taksiyrittäjiltä:  
 
Michael Engård                      040 7070300  
 
 
Lapinjärven kunnan taloudellinen tilanne on heikko, jonka vuoksi joudumme lomauttamaan 
henkilökuntaa. Tämä voi näkyä tilapäisenä palvelutason laskuna. Pahoittelemme.  
 
HYVÄÄ KESÄÄ!  
 
Lapinjärven kunta  
 
 


