Tiedote 16.3.2020 kuntalaisille, julkaistavaksi verkkosivuilla

Liperin kunnan palveluiden toiminta 17.3.2020 alkaen
Liperin kunnan johtoryhmä on linjannut seuraavat toimet koronavirusepidemian leviämisen
hillitsemiseksi kunnassa. Johtoryhmä seuraa jatkuvasti tilannetta ja tarkentaa ohjeistusta
tilanteen muuttuessa. Henkilökuntaa koskevista tarkemmista ohjeista tiedotetaan
henkilökuntaa sisäisesti.
Tutustu alta kunnan palveluiden järjestelyihin 17.3.2020 alkaen:
Vapaa-aikatoimen palvelut, uimahalli, nuorisotilat, liikuntaryhmät
•
•
•
•
•
•
•

Kunnan ylläpitämät kuntosalit suljetaan 17.3.2020 alkaen toistaiseksi.
Kunnan liikuntasalit suljetaan ulkopuoliselta käytöltä 17.3.2020 alkaen toistaiseksi.
Kunnan järjestämät liikuntaryhmät perutaan 17.3.2020 alkaen toistaiseksi.
Liprakan kuntosali suljetaan, mutta uimahalli pidetään toistaiseksi auki. Tilannetta
arvioidaan päivittäin. Kaikki vapaa-aikatoimen ryhmät Liprakassa kuitenkin perutaan.
Koululaisuinnit pyritään järjestämään.
Nuorisotilat pidetään toistaiseksi auki, tilannetta arvioidaan päivittäin.
Liperin kunnan tiloja ei toistaiseksi vuokrata tai anneta ulkopuolisten toimijoiden tai
ryhmien käyttöön.
Perheiden kohtaamispaikka Kota Ylämyllyn monitoimitalolla suljetaan toistaiseksi.

Koulujen retket ja leirikoulut
•
•
•
•
•

Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa yksiköiden välinen yhteistoiminta perutaan
toistaiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi koulujen välisiä hiihtokisoja.
Ulkomaan leirikoulut perutaan kevätlukukauden 2020 osalta.
Kotimaan leirikoulut, vierailut, retket jne. perutaan huhtikuun loppuun saakka. Tilanne
arvioidaan uudelleen huhtikuussa.
Vanhempainillat ja vastaavat tilaisuudet perutaan toistaiseksi.
Kevätjuhlien osalta tehdään linjaus huhtikuussa.

Asiointi
Ylimääräistä henkilökohtaista asiointia kunnan toimipisteissä pyydetään välttämään.
Suositellaan sähköistä asiointia ja yhteydenottoja puhelimitse tai sähköpostitse.
Huom! Kelan ja TE-toimiston palvelut: asiointi kannattaa hoitaa mahdollisimman paljon
sähköisesti. Lomakkeita voi lähettää myös perinteisesti postissa.
Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

THL suosittelee, että tarpeettomia yli kymmenen hengen kokoontumisia tulee välttää. Liperin
kunta peruuttaa kunnan tiloissa järjestettävät yli kymmenen hengen tapahtumat toistaiseksi.
Kunkin tapahtuman perumisesta ilmoitetaan ja tilanteen kehittymistä seurataan.
Lisäksi Liperin kunnan järjestämät tapahtumat muissa tiloissa perutaan.
Poikkeuksen tekevät lakisääteisten tehtävien hoitamiseen tai päätösten valmisteluun liittyvät
tilaisuudet.
Itä-Suomen aluehallintoviraston 13.3. tekemän päätöksen mukaan Liperin kunnan alueella ei
saa järjestää yli 500 hengen yleisötilaisuutta.
Seuraavat tiedossa olevat pienemmät tapahtumat perutaan:
•
•
•
•
•
•
•

Järjestöfoorumi
Päiväkinot
Ikäihmisten hyvinvointipäivä
Teatterivierailut
Vammaisneuvoston kokous siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan
Ikäihmisten neuvoston kokous on suunniteltu toukokuulle, ilmoitamme kokouksen
tilanteen myöhemmin
Kaavaluonnosten yleisöiltoja ei toistaiseksi järjestetä

Nuorten kesätyöillat siirretään myöhemmin pidettäväksi, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Kesätyöseteliasioissa voit olla suoraan yhteydessä Noora Nevalaiseen,
noora.nevalainen@liperi.fi, p. 050 478 4486.
Linkkejä ja yhteystietoja:
Ajankohtaista koronaviruksesta ja toimintaohjeet Siun soten alueella
siunsote.fi/korona
Koronavirustilanne Suomessa ja maailmalla
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19
Johtoryhmä seuraa jatkuvasti tilannetta ja tarkentaa ohjeistusta tilanteen muuttuessa.
Henkilökuntaa koskevista tarkemmista ohjeista tiedotetaan henkilökuntaa sisäisesti.

Vapaa-aikatoimen järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä vapaaaikapäällikkö Anu Koistiseen, anu.koistinen@edu.liperi.fi, p. 0400 678 799.
Muissa kunnan järjestelyissä voit olla yhteydessä hyvinvointijohtaja Riitta Lappalaiseen,
riitta.lappalainen@liperi.fi, p. 040 834 7185
tai talousjohtaja Pellervo Hämäläiseen, pellervo.hamalainen@liperi.fi, p. 050 464 6663.

