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Varhaiskasvatus ja perusopetus 
 

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa palataan lähitoimintoihin 14.5.2020 alkaen. 

Rehtori ja varhaiskasvatusjohtaja tiedottavat käytännöistä suoraan huoltajia. 

 
Toivakan kirjaston aukioloajat 
 

Toivakan kirjasto on parhaillaan remontissa. Remontti pyritään saattamaan loppuun mahdollisimman pikaisella 

aikataululla ja kirjasto aukaisemaan uloslainauksen mahdollistamiseksi. Aukaisemisesta informoidaan heti, kun 

aikataulu on selvillä. 

Toistaiseksi palautusluukut ja uloslainaus eivät siis vielä ole käytössä. Pyrimme saamaan ne käyttöön mahdolli-

simman nopeasti. 

 

1.6.2020  avautuvat kunnan yksiköt 
 
Valtioneuvoston 4.5. antaman ohjeistuksen mukaan seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja 

asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisar-

kiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, 

järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. 

 

Edellä oleva ohjeistus huomioiden Toivakassa: 

• Kuntouttava työtoiminta palaa normaaliin 1.6.2020 

• Kehitysvammaisten päivätoiminta palaa normaaliin 2.6.2020. 

• Kuntosali avataan 1.6.2020 

• Liikuntasali avataan 1.6.2020 

 

Toimielinten kokoukset  
 

1.6.2020 alkaen on mahdollista jälleen myös lähikokoustaa, jos kokoukseen osallistuu kokoontumisrajoitusten 

mukaisesti alle 50 henkilöä. Kuntalain väliaikaiset muutokset ovat tulleet voimaan 1.5.2020 mahdollistaen säh-

köisen kokouksen teknisellä tiedonvälitystavalla. 
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Etätyö ja Toivakkatalon aukioloajat 
 

Toivakkatalon aukioloaikoihin liittyvien toimenpiteiden osalta odotetaan Aluehallintoviraston ohjeistuksia. 

 

Edelleen ne Toivakan kunnan työntekijät/viranhaltijat, joilla on mahdollista tehdä työtehtäviään etänä, ovat etä-

työssä. 

Poikkeusjärjestelyt jatkuvat kesän ajan, kuitenkin siten, että tilanteen / työtehtävien radikaalisti muuttuessa, esi-

miehellä on oikeus keskeyttää työntekijän etätyö.  

 
 
Asiointikyydit ja Viriketupa 
 

Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mah-

dollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta nouda-

tettaessa. 

 

Toivakan kunnassa asiointikyydit ja viriketupa tauolla toistaiseksi, asiointiavun järjestämistä jatketaan. Tilaukset 

puhelimitse 040-6630051. Lisätietoja: https://www.toivakka.fi/wp-content/uploads/2020/03/Kirje-70vuotiaille.pdf 

 

Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tar-

kastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Esimerkiksi hoivayksiköissä etsitään uusia käytän-

töjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi. 
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