
Poikkeusolojen rajoitteiden purkaminen alkaa asteittain 

 

Suomen hallitus on linjannut koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi asetettujen rajoitteiden vaiheittaisesta 
purkamisesta. Huomioitava on, että poikkeusolot jatkuvat edelleen, sillä vaikka epidemia on tällä hetkellä 
suvantovaiheessa, on yhä olemassa uhka sen kiihtymisestä uudestaan. 

Vihdin kunta noudattaa valtioneuvoston linjauksia ja alkaa purkaa poikkeusolojen rajoitteita asteittain. 

Koulut ja päiväkodit 

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet puretaan siten, että takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. 
toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien.  Lisätietoa asiasta löydät osoitteesta: 
https://www.vihti.fi/blog/2020/05/05/etaopetus-paattyy-kahden-viikon-kuluttua-kouluihin-palataan-14-5-
2020/ 

 Lukio jatkaa etäopetuksessa lukukauden loppuun. Lukion tiloja hyödynnetään perusopetuksessa, jotta 
opetusta voidaan järjestää riittävän väljästi. 

 Avoin varhaiskasvatus (Annantien perhetupa) on suljettu heinäkuun loppuun asti. 

Kokous- ja liikuntatilat sekä ulkoharrastuspaikat 

 Kunta avaa liikuntatilavaraukset 1.6.2020 alkaen valtioneuvoston kokoontumisrajoituksia noudattaen.   

 Kunta peruu kaikki yksittäiset kokoustilavaraukset toistaiseksi. 

 Kaikki kunnan liikuntapalveluiden kausiohjaukseen liittyvät liikuntaryhmät maalla ja vedessä on tältä 
keväältä 2020 peruttu. Superseniorit +68v-rannekkeet eivät ole käytössä toistaiseksi. 

 Kuntosali avautuu 1.6.2020 valtioneuvoston kokoontumisrajoituksia noudattaen 

 Uimahalli pysyy suljettuna syksyyn 2020 asti. 

 Ulkoharrastuspaikat avataan vakiovuorokäyttöön 14.5. alkaen valtioneuvoston kokoontumisrajoituksia 
noudattaen. 

 Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin. 

Nuorisopalvelut 

 Nuorisotilat avautuvat 1.6. alkaen valtioneuvoston linjauksen mukaisesti kokoontumisrajoituksia 
noudattaen. Nuorisopalvelut tiedottavat käyttäjiä tarkemmin omissa kanavissaan. Liikunta- ja 
nuorisopalvelun kesäleireilleille ilmoittautuminen on käynnissä osoitteessa https://www.vihti.fi/kulttuuri-ja-
vapaa-aika/liikunta/ohjattu-liikunta/ilmoittautumiset/ 

 
Kirjastot ja museo 

 Vihdin kunnankirjastoissa  on avattu varausten noutopalvelu 13.5.2020 klo 12.  

 Kirjastotilat avataan 1.6.2020. 

 Kirjastoauto aloittaa liikennöinnin elokuussa 2020. 

 Museo avautuu osittain 1.6. alkaen valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Museo tiedottaa käyttäjiä 
tarkemmin omissa kanavissaan.  



 
Kunnanvirasto 

 Kunnanviraston asiointi puhelimitse, sähköisesti tai ajanvarauksella 14.8.2020 asti. Haluamme turvata 
kunnantalon henkilöstön työkykyä, ja siksi kunnanviraston ovet pidetään suljettuna. Asiointi sujuu yhä 
puhelimitse ja sähköisesti. Pakolliset asiakastapaamiset hoidetaan tarvittaessa ajanvarauksella. 

Lisäksi valtioneuvoston linjauksen mukaan 

 1.6. alkaen kokoontumisrajoitus lievenee nykyisestä 10 henkilöstä 50 henkilöön.  
 Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksien järjestäminen on kiellettyä heinäkuun loppuun asti. 
 Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. 
 Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi. 

 

Vaikka rajoitteet ovat nyt lievenemässä, on yhä tärkeää välttää tarpeettomia lähikontakteja. Meistä jokainen voi 
omalla toiminnallaan vaikuttaa ratkaisevasti koronaviruksen ja muiden flunssavirusten leviämiseen, ja siten suojata 
itsensä ja läheistensä lisäksi riskiryhmiä. 

Vihdin kunta toimii kansallisten ja alueellisten ohjeistusten mukaan sekä tekee aktiivisesti toimenpiteitä tilanteen 
turvaamiseksi Karviaisen alueella. Kunnan valmius on yhä korkea ja koronavirusepidemian aiheuttamiin järjestelyihin 
on varauduttu. 

Päivitettyjä ohjeita ulkoliikuntakenttien käyttöön 

Vihdin kunta noudattaa Aluehallintoviraston suositusta kuntien omistamissa ulkoliikuntapaikoissa aikavälillä 
14.5.–31.5.2020: 

 Pienillä ulkoliikuntapaikoilla voi olla samanaikaisesti enintään 10 henkilöä. 
 Suurilla kentillä kuten jalkapallo-, yleisurheilu- ja muut vastaavat kentät voi samanaikaisesti olla yhteensä 

enintään 30 henkilöä ja hekin enintään 10 henkilön ryhmiin jakautuneina siten, ettei lähikontakteja synny. 
 Kilpailuja ja otteluita ulkoliikuntapaikoilla ei voi järjestää toukokuun aikana. 

Ulkoliikuntapaikkojen käytöstä 1.6.2020 alkaen annetaan ohjeita toukokuun aikana. 

Toivomme, että ulkokentillä ja muilla liikuntapaikoilla noudatetaan seuraavia ohjeita, jotta kaikilla on 
mahdollisuus päästä liikkumaan turvallisesti koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana: 

1. Pidetään riittävät turvavälit ja pyritään välttämään fyysistä kontaktia. 

2. Jos kentällä on jo harjoittelijoita siten, etteivät turvavälit huomioiden kentälle enää mahdu lisää 
harjoittelijoita, niin kentälle ei tule mennä, vaan palata sitten, kun siellä on tilaa. 

3. Flunssaoireisena ulkoliikuntapaikoille ei saa mennä. 

4. Ulkokenttien hoidolle tulee antaa tilaa. Silloin, kun kentän hoitotyöt ovat meneillään, on sen käyttö kielletty. 

Kun huomioidaan muita, kaikilla liikunnan harrastaminen onnistuu paremmin! 
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