
Tiedote 6.5.2020 

Varhaiskasvatuksessa ja esi- sekä perusopetuksessa poistetaan rajoituksia ja mm. opetuksessa palataan 
etäopetuksesta lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen. Varhaiskasvatus ja koulut tiedottavat koteja Wilman 
kautta tarkentuvista suunnitelmistaan. Varhaiskasvatuspalvelut ja koulut toivottavat kaikki lapset ja 
oppilaat tervetulleiksi. Normaalit opetusta ja sen järjestämistä koskevat säännöt ja ohjeet ovat taas 
voimassa ja koskevat kaikkia. Myös koulujen poissaolo-ohjeistus on voimassa 14.5. alkaen. 
Varhaiskasvatusmaksujen hyvitysmahdollisuus korona-pandemian osalta päättyy 13.5.2020. 
Varhaiskasvatuspalvelut ja koulut haluavat muistuttaa, että sairaana ei tulla päiväkotiin eikä kouluun ja että 
kaikki noudattavat ohjeita turvallisuudesta ja hygieniasta, kuten turvaväleistä ja käsien pesemisestä. 

Kouluruokailu järjestetään normaaliin tapaan kouluissa, ja ruokakassijakelu päättyy. Viimeinen ruokakassi 
jaettiin 28.4.2020. 

Tilojen käytön takia Kirkonkylän koulun suomenkielinen esiopetus järjestetään Koko Kylän Työhuoneella 
14.5.2020 alkaen. Kirkonkylän koulun esioppilaat siirtyvät siten opettajansa johdolla käymään koulua Koko 
Kylän työhuoneelle. Hilda Käkikosken koulun esioppilaat jatkavat omassa koulussaan. Ruotsinkielinen 
esiopetus järjestetään edelleen Kapellby skolassa. Täydentävä päivähoito järjestetään normaaliin tapaan. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta käynnistyy 14.5. alkaen uudelleen, kun oppilaat palaavat lähiopetukseen.  

Koulujen kerhotoimintaa ei järjestetä loppulukuvuoden aikana, kun oppilaat palaavat lähiopetukseen. 

Nuorisotila Nuokku aukeaa 1.6.2020 alkaen. Perinteistä kesäleiriä ei järjestetä, mutta nuorisopalvelut 
tulevat järjestämään kesäajan toimintaa kesäkuussa. Kesäajan toiminnasta tiedotetaan myöhemmin, kun 
suunnitelmat tarkentuvat. 

Liikuntatilat avautuvat 1.6.2020 lukien ja liikuntatiloja, kuten kuntosalia ja liikuntasaleja, pääsee jälleen 
käyttämään ja vuoroja anomaan. Kuntosalikortin voi ostaa kunnantalon asiointipisteestä osoitteessa 
Lapinjärventie 20A. Kunnantalo on suljettu, mutta soita ovikelloa, niin avaamme sinulle oven. Päätös 
liikuntatiloja koskevista ensi toimintakauden vakiovuoroista tehdään, kun vuorojen jakamiskokous on 
pidetty. 

Hallituksen maanantaina ilmoitetun päätöksen mukaisesti kirjastojen tilat avataan 1.6.2020 mutta 
uloslainaus sallitaan välittömästi. Palautuslaatikko on käytössä Kirkonkylällä pääkirjastossa. Sosiaali- ja 
terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille julkisten tilojen hallitusta avaamisesta 
tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla. Lapinjärven kunta noudattaa saatavia 
ohjeita oman kirjastolaitoksensa avaamisessa 1.6.2020. Kirjastojen avaamisesta tiedotetaan tarkemmin 
myöhemmin. 

Matonpesupaikka avataan perjantaina 8.5.2020. 

Taitopaikka avataan 1.6.2020. 

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Ikäihmisten 
kauppapalvelu jatkuu ennallaan. Rajoitukset vierailuista hoivayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi.  

Kunnanvirasto pitää ovensa kiinni toistaiseksi. Asiakkaita palvellaan puhelimitse, kunnan keskus 019-510 
860 ja sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi  
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