
 
 
 
Tiedote   1 (2) 
 
 
8.5.2020 
 

       

 

Ajankohtaistiedote 8.5.2020 – Muutoksia poikkeusolojen järjestelyihin 

 

Karkkilan koronatautilanne on pysynyt edelleen rauhallisena, eikä uusia tartuntoja ole varmistunut. Kiitämme 

kaikkia karkkilalaisia rajoitusten kunnioittamisesta. Toivomme, että sama vastuullisuus jatkuu, kun puramme 

rajoituksia porrastetusti. Toivotamme kaikille hyvää viikonloppua!  

 

 

Arjen apu –ruokakassijakelu päättyy 14.5. 

 

Ruokakassijakelu päättyy 14.5., kun lapset palaavat takaisin varhaiskasvatukseen, esikouluihin ja peruskouluun.  

Viimeiset ruokakassit jaetaan 11. – 13.5. niille, jotka ovat ilmoittautuneet jakeluun 4.5. klo 15 mennessä.  

 

Muita apukanavia on käytössä, ja niitä olemme koonneet sivulle: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Arjen-apu-

linja- 

 

Arjen apu -linjalle voi ottaa edelleen yhteyttä 

- puhelimitse numeroon 044 467 5491 (avoinna arkipäivinä klo 9.00 – 15.30, muulloin voi jättää viestejä 

ja soittopyyntöjä) 

- sähköpostilla arjenapu@karkkila.fi. 

 
Voit siis olla yhteydessä mieltä askarruttavissa asioissa!  

 

 

Lukiossa jatkuu etäopetus 

Karkkilan kaupunki on linjannut, että Karkkilan lukio jatkaa etäopetuksessa kesälomaan asti. 

Etäopetuksessa oleville lukiolaisille tarjotaan mahdollisuus kouluruokailuun 14.5. alkaen. Ruokailuun 

osallistumisesta tehdään kysely suoraan opiskelijoille. Sen tulosten perusteella linjataan ruokailujärjestelyt, 

joista ilmoitetaan ruokailuun osallistuville erikseen.  

Kevätjuhlat toteutetaan tänä vuonna 30.5. striimattavana kesätervehdyksenä opiskelijoille. Myös ylioppilaaksi 
julistaminen toteutetaan etäyhteydellä 30.5.  
 
Uusille ylioppilaille järjestetään koululla juhla lauantaina 29.8. Juhlaan ovat tervetulleita myös omaiset 
kokoontumisrajoitusten rajoissa. Riemuylioppilaita ei tänä vuonna kutsuta juhlaan. 

 

 

Linjaukset kaupungin tiloista  

• Kaupungintalo / Palvelupiste Serveri palvelevat puhelimitse normaaliaikatauluilla, Serverin 

asiakaspalvelupiste on avoinna arkisin klo 8–12, muina aikoina kaupungintalo palvelee sähköisesti.  
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• Kaupunginkirjaston palautusluukku avataan 11.5. ja lainaustoiminta käynnistyy 22.5. Muilta osin kirjasto 

on suljettu 31.5. asti.  

• Kauppatori on avattu 6.5.  

• Kaikki ulkoliikuntatilat, leikkipuistot ja koirapuisto sekä matonpesupaikka avataan 14.5. 

 

Suljettuna 31.5. saakka ovat: 

• Kaupungintalon etätyötila  

• Karkkilasali (lukuun ottamatta oppilaitosten toimintaa) 

• Anttilan talo (Työväenopiston opiskelijatöiden hakemisesta tiedotetaan erikseen). 

• Liikuntahalli, Högforsin liikuntasali ja koulujen liikuntasalit sekä muut koulujen harrastustilat (lukuun 

ottamatta peruskoulun toimintaa) 

• Palvelukeskuksen kuntosali Kunto Kaari, Kita nyrkkeilysali ja Rautapata kamppailusali  

• Kansankulma   

• Valimomuseo, Galleria Bremer, Masuuni, Työläismuseo, Pakari ja museon kaikki ulkotilat  

• Nuorisotalo NUTA ja Ruukinpaja  

• Vuotinaisten leirikeskus, Kovelon maja ja Suvimaja  

• Palvelukeskuksen ruokasali Nyhkälän Kaari on suljettu asiakkailta 31.7. saakka. 


