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Ajankohtaistiedote 29.5. – Kaupunki jatkaa rajoitusten purkamista porrastetusti
Kaupunki avaa tiloja ja toimintoja porrastetusti. Tilojen käytössä ja kaikessa toiminnassa tulee noudattaa
voimassa olevia säädöksiä ja viranomaisohjeita huolellisesti. Tilan käyttäjä on vastuussa tilassa tapahtuvasta
toiminnasta ja ohjeiden noudattamisesta. Kaikilta tilojen käyttäjiltä edellytetään nimettyä vastuuhenkilöä.

Kaupungin tiloja ja toimintoja avataan seuraavasti
•

•
•
•
•

•
•

•

Kaupungintalon palvelupiste Serveri ja puhelinvaihde palvelevat 10.7. asti puhelimitse ja sähköpostilla
ma-to klo 8 - 15.30 sekä pe ja arkipyhien aattopäivinä klo 8 - 14. Serverin asiakaspalvelupiste on avoinna
arkisin klo 8–12. Kesälomien vuoksi kaupungintalo on suljettuna 1. – 31.7., ja palvelupiste Serveri ja
puhelinvaihde ovat suljettu 13. – 31.7.
Kirjasto palvelee 1.6. alkaen ma klo 13-19, ti-to klo 13-16 ja pe klo 10-16. Omatoimikirjasto on suljettu
toistaiseksi. Lisätietoa: https://lukki.finna.fi
Liikuntahallin liikuntasali avataan 1.6. Lisätietoa kaupungin liikuntapalveluista.
Nuorisotalo NUTAlla järjestetään kesäkuussa päiväleirit sekä kesäaikana muuta pienryhmätoimintaa.
Ruukinpaja avautuu 1.6. Asiakkaita ja asiakastöitä otetaan vastaan vain sopimuksen mukaan.
Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla 050 3373 579 tai essi.riikonen@karkkila.fi.
Ruukinpaja on kiinni asiakaspalvelulta 6.-26.7.
Vuotinaisten leirikeskus avautuu varausten mukaan 1.6. Avainten nouto ja palauttaminen Ruukinpajalta
erikseen sovittuna ajankohtana. Heinäkuussa yhteydenotot 044 5446 390 tai erja.pesu@karkkila.fi.
Karkkilan ruukkimuseo Senkan kohteet: Suomen Valimomuseo, Galleria Bremer ja Högfors-museo ovat
avoinna 13.6. - 9.8. ke-su klo 11 - 17 ja muulloin la-su klo 12 - 15 (suljettu 19. - 21.6.). Högforsin masuuni
on avoinna 1. - 31.7. ke-su klo 11 -15, opastukset tasatunnein. Työläismuseo on avoinna 1. - 9.8. ke-su
klo 12 – 16, opastukset tasatunnein.
Kauppatori, kaikki ulkoliikuntatilat, leikkipuistot, koirapuisto ja matonpesupaikka ovat avoinna.

Suljettuna 31.7. saakka ovat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaupungintalon etätyötila
Työläismuseo (avautuu 1.8.)
Karkkilasali (lukuun ottamatta poliittisten toimielinten kokouksia ja erillisluvan saaneita omatoimisia
harjoitusryhmiä), lisätietoja kulttuuripalveluista
Anttilan talo (lukuun ottamatta musiikkikoulun erikseen sovittua toimintaa)
Liikuntahallin kuntosali ja peilisali, Högforsin ja koulujen liikuntasalit ja harrastustilat
Palvelukeskuksen kuntosali Kunto Kaari
Kita nyrkkeilysali ja Rautapata kamppailusali
Palvelukeskuksen ruokasali Nyhkälän Kaari
Kansankulma
Suvimaja

Toivotamme kaikille hyvää ja turvallista alkukesää!

