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MAINOS MAINOS

Tälle aukeamalle on koottu 
tietoa Covid-19-koronavirus- 
tilanteen vaikutuksista Kangasalan 
kaupungin toimintaan. 

Päivitämme tietoja jatkuvasti  
kaupungin verkkosivuille, joten  
pyydämme asiakkaita  tarkistamaan  
viimeisimmät tiedot sieltä 
mahdollisuuksien mukaan 
kangasala.fi/ajankohtaista.

Poikkeusolot vaikuttavat  
Kangasalan kaupungin  
palveluihin

• Kaupungin vaihde/neuvonta toimii normaalisti  
ma–pe klo 8–15: 03 5655 3000, neuvonta@kangasala.fi
Palvelemme lisäksi chatin välityksellä ma–pe klo 9–15. 
Kaupunki-info Prisma-keskuksessa on toistaiseksi suljettu.

•

 

Kangasalan kaupungin kuulutukset,ilmoitukset 
sekä muut julkisesti nähtävillä olevat asiakirjat 
löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Yhteys

Kaupungin tilanne 
koronaviruksen leviämi-
sen hidastamiseksi on 
rauhallinen ja työ maan 
hallituksen linjausten 
toteuttamiseksi etenee 
hyvin kaikkien palvelu-
keskusten toimesta. 

18.3.2020 jää histo-
riaan poikkeuksellisena 
päivänä. Merkittävä osa 
koko kaupungin toimin-
noista on sulkeutunut, 
suurimpina yksikköinä 
koulut ja kirjastot. Var-
haiskasvatuskin supistaa 
toimintaansa, uimahalli 
Kuohu on suljettu ja Kan-
gasala-talon toiminta on 
keskeytetty. 

Haluamme palvella 
kaikkia kangasalalaisia 
kertomalla näillä sivuilla, 
miten kaupunki palvelee 
tässä poikkeustilantees-
sa. Tämä uusi tilanne 
kannustaa meitä tarjoa-
maan palveluja aiempaa 
monipuolisemmin ja 
lisäämään kaikkia palve-
luja aiempaa enemmän 
sähköisesti. Siitä ker-
rotaan näillä sivuilla ja 

tarkemmin saat  
tietoa kaupunkimme  
kotisivuilta, osoitteesta 
www.kangasala.fi. 

Kohtaamisten välttä-
minen ja hyvän välimat-
kan pitäminen toisiin ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, 
että kaikki tekeminen 
loppuu. Ulkoillaan ohjei-
den puitteissa - välimat-
ka säilyttäen - ja nauti-
taan esimerkiksi kauniin 
Kangasalan luonnosta. 
Nyt lähireittien arvo nou-
see aivan uuteen merki-
tykseen. Tarjotaan sa-
malla apua tarvitseville, 
toisistamme välittäen ja 
huolehtien. Muistetaan 
ikäihmisiä, soitetaan ja 
kysytään kuulumisia, ei 
jätetä ketään yksin.

Kangasalan kaupungin 
valmius vastata tilantee-
seen on hyvä. Yhdessä 
me tästä selviämme, 
uutta tulevaan oppien.

Oskari Auvinen  
kaupunginjohtaja

Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatus toimii lähes 
joka alueella toistaiseksi. Lapsi-
ryhmät pyritään pitämään pieni-
nä ja näin ehkäistään viruksen 
leviämistä.

Avoin varhaiskasvatus (avoimet 
päiväkodit, kerhot ja asukas-
puistot) on tilapäisesti suljettu.

Asiakasmaksuissa hyvitetään 
kaikki poikkeusaikana olevat 
poissaolot. Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuyksikkö ja palve-
luohjaus toimivat normaalisti 
puhelinpalveluna sekä sähköisen 
asioinnin kautta. 

Varhaiskasvatusyksiköiden 
esimiehet vastaavat kysymyksiin 
tarvittaessa. Yhteystiedot löyty-
vät kaupungin verkkosivuilta.

Esi- ja perusopetus

Esiopetusta järjestetään haluk-
kaille esiopetusikäisille päiväko-
tien esiopetusryhmissä.

Kaikille halukkaille 1.–3.-luokan 
oppilaille tarjotaan lähiopetus-
ta. Lisäksi lähiopetusta järjeste-
tään tarvittaessa erityisen tuen 
päätöksen saaneille oppilaille.    

Hallitus suosittelee edelleen 
vahvasti kaikille koululaisille 
etäopiskelua, mikäli se on mah-
dollista.

Kangasalla lähiopetusta 
tarjotaan seuraavissa toimi-
paikoissa: Vatiala, Suorama 
(myös Tursolan, Pitkäjärven ja 
Pikkolan oppilaat), Liuksiala, 
Kirkkoharju (myös Huutijärven ja 
Raikun oppilaat), Ruutana (myös 
Havisevan oppilaat) ja Sariola 
(myös Kuhmalahden ja Vilpeilän 
oppilaat). 

Lähiopetusoppilaille järjeste-
tään tarvittaessa koulukuljetus 

koulukuljetusperiaatteiden 
mukaisesti.

Lapsille, jotka osallistuvat lähi-
opetukseen, tarjoillaan koulu-
lounas ja järjestetään iltapäivä-
toiminta, mikäli he tavallisestikin 
osallistuvat siihen.

Muille oppilaille opetus ja ohjaus 
järjestetään poikkeuksellisin 
opetusjärjestelyin.
   Koulun opettajat ohjeistavat 
oppilaita ja heidän huoltajiaan 
siitä, miten opetus järjestetään.

Oppilashuoltopalvelut jatkuvat 
myös poikkeusaikana. 
   Yksilötapaamiset pyritään 
järjestämään pääsääntöisesti 
etäyhteyksien kautta tai puhe-
limitse.

Kangasalan lukion muut kuin 
kevään ylioppilaskirjoituksiin 
osallistuvat opiskelijat ovat 
siirtyneet etäopiskeluun, joka 
jatkuu13.4. asti.

Kaikki Kangasalan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalve-
luiden järjestämät tapahtumat 
ja ryhmätoiminnot (nuorisotila-
toiminta, liikuntaryhmät ja muut 
ryhmätoiminnot) on peruttu 
30.4.2020 asti.

 
Osa perutuista tapahtumista 
pyritään järjestämään uutena 
ajankohtana myöhemmin. Tässä 
poikkeustilassa kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalvelut tuottaa 
palveluita ja sisältöä erityisesti 
digitaalisten kanavien kautta. 

Liikunnanohjaajat ovat julkais-
seet erilaisia liikuntavideoita ja 
liikuntaneuvonta jatkuu normaa-
listi. Nuorisopalveluiden toiminta 
jatkuu tehostetusti verkossa, 
jonne ohjaajat tuottavat sisältöä 
päivittäin ja jossa heidät tavoit-
taa yksilö- ja ryhmäkeskusteluis-
sa.

Kulttuuripalveluilta on tulossa 
verkon kautta välitettäviä kon-
sertteja. Kirjastojen palveluista 
löytyy tarkempia tietoja kaupun-
gin verkkosivuilta. Kaikki Kan-
gasalan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalveluiden hallinnoi-
mat tilat (liikuntasalit, nuorisoti-
lat, kirjastot ja muut vapaa-ajan 
tilat) ovat suljettuina 13.4.2020 
saakka.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelui-
den henkilöstö on tavoitettavissa 
eri viestikanavien kautta. Tulevien 
kausien suunnittelua varten 
otamme mielellämme vastaan 
ehdotuksia ja toiveita asiakkail-
tamme!

Seuraa meitä ja yleistä tiedotus-
ta kaupungin virallisilla verkkosi-
vuilla https://www.kangasala.fi/
kulttuuri-ja-vapaa-aika/ sekä eri 
somekanavien kautta:

Kirjastopalvelut
Facebook: https://fi-fi.facebook.
com/kangasalankirjasto
Kulttuuripalvelut
Facebook: https://www.face-
book.com/Kangasalan-kulttuu-
ripalvelut-110450827185315/?-
ref=py_c

Liikuntapalvelut
Facebook: https://www.face-
book.com/pages/category/
Health—Wellness-Website/
Liikkuva-Kangasala-Kunnon-kau-
punki-638922319866932/
Instagram: @liikkuvakangasala

Nuorisopalvelut

Facebook 
https://fi-fi.facebook.com/kan-
gasalan.nuorisotilat

Instagram 
@kangasalannuorisopalvelut

Snapchat
@veturikla @klasentteri  
@klasahku sekä nuoriso-ohjaajat 
@heli.ohjaaja, @tytti.ohjaaja ja 
@petra.ohjaa2019
Kangasalan kirjastot on suljettu 
ainakin 13.4. asti

Kaikki Kangasalan  
kaupunginkirjaston  
toimipisteet ovat  
suljettuina 18.3.-13.4.2020  
valtioneuvoston linjausten 
mukaisesti. Sulku koskee myös 
omatoimikirjastoja ja  
kirjastoautoa.

Palautukset
Kangasalan pääkirjaston, 
Vatialan kirjaston, Sahalahden 
kirjaston ja Kuhmalahden  
kirjaston palautusluukut ovat 
sulun ajan käytössä, ja niihin voi 
jättää palautuksia normaalisti. 

Uusinnat ja eräpäivät
Jo lainassa olevaan aineistoon 
on tehty automaattinen eräpäi-
vän siirto kirjastojärjestelmässä. 
Lainojen eräpäivään on lisätty 70 
lisäpäivää, jos eräpäivä on tätä 
ennen ollut aikavälillä 18.3.–13.4. 
Aineiston uusi eräpäivä sijoittuu 
näin ollen 27.5–22.6. väliselle 
ajalla. 

Muutos ei koske laskutettua 
aineistoa tai lainoja, jotka ovat 
olleet myöhässä jo ennen 18.3.
Lainoja voi uusia verkkokirjastos-
sa osoitteessa piki.verkkokirjasto.
fi tai puhelimitse.  

Verkkokirjastoon päästäksesi 
tarvitset kirjastokortin numeron 
ja nelinumeroisen tunnusluvun. 
Jos et pysty uusimaan laino-
jasi itse verkkokirjastossa, ota 
yhteyttä kirjastoon. Puhelimitse 
tehtävään uusintaan riittää kir-
jastokortin numero. 

Lainojen uusiminen onnistuu 
arkipäivisin klo 10–15 soittamalla 
numeroon 050 407 3903.

E-aineistot
Osaa kirjaston palveluista voi 
käyttää kotoa käsin. Tutustu 
e-kirjoihin ja muihin etäkäytettä-
viin e-aineistoihin PIKI-verkkokir-
jaston vinkeillä.

Sosiaali- ja terveyskeskus palve-
lee tällä hetkellä Kangasalan ja 
Pälkäneen asukkaita normaalisti 
ja pyrkii ylläpitämään tavan-
omaisen palvelutason mahdolli-
suuksien mukaan. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
vastaanottopalveluja tarjo-
taan yksilölliseen harkintaan 
perustuen myös yli 70-vuotiaille. 
Tarvittaessa palveluja supiste-
taan, jos henkilöstötilanne niin 
edellyttää.

Uusia palveluja ja palveluta-
poja on otettu käyttöön. 
Asiointi voi tapahtua myös 
puhelimella tai mahdollisuuk-
sien mukaan sähköisiä kanavia 
hyödyntäen. Henkilöstömme 
työskentelee osin etätyössä, 
jotta pystymme turvaamaan 
palvelujen saatavuutta myös 
tilanteissa, joissa henkilöstöä on 
sairaana. 

Kaupunginsairaalaan ja asu-
mispalveluyksiköihin emme ota 
toistaiseksi vieraita kuin poik-
keustilanteissa, joista sovitaan 
erikseen. Vierailusta voi sopia 

soittamalla yksikköön, jossa 
omainen asuu tai on hoidetta-
vana. 

Valtioneuvoston ohjeistuksen 
mukaisesti sosiaali- ja terveys-
keskuksen kaikki ryhmämuotoi-
set palvelut ovat tauolla.

Toimi näin, jos saat  
flunssaoireita

Jos sinulla on lievän hengi-
tystieinfektion oireita, kuten 
yskää, kurkkukipua, lihassärkyä, 
kuumetta tai nuhaa, lepää ja 
sairasta rauhassa kotona. 

Pysyttele kotona, kunnes 
oireet loppuvat.  Ota yhteyttä 
terveydenhuoltoon vain, jos si-
nulle tulee vakavia oireita, joiden 
vuoksi sinun on vaikeaa selviytyä 
kotona. 

Tarvetta ottaa yhteyttä 
ammattilaiseen voit arvioida esi-
merkiksi Terveyskylän Korona-
botin avulla www.terveyskyla.fi 
tai Omaolon koronavirustaudin 
oirearvion avulla www.omaolo.fi.
 

Terveyspalvelut

Jos sairastut hengitystietuleh-
dukseen, peru muusta syystä 
terveyskeskukseen, neuvolaan, 
mielenterveys- ja päihdepal-
veluihin tai hammashuoltoon 
varaamasi vastaanottoaika.

Keskusterveysasemalla toimii 
ajanvarauksella hengitystiein-
fektiopoliklinikka. Potilaat 
ohjataan sinne hoidon tarpeen 
arvion perusteella. 

Jos sairastut, etkä selviä 
kotona omin hoitokeinoin, ota 
yhteyttä puhelimella OmaAse-
mallesi tai ilta-aikaan terveys-
keskuspäivystyksen ajanvaraus-
numeroon. Sairaanhoitaja arvioi 
tilannettasi ja neuvoo sinua. 

Älä lähde paikan päälle terve-
ysasemalle ennen kuin olet  
saanut ammattilaiselta jat-
ko-ohjeet. 

Neuvontapuhelimia
• Kangasalan koronavirus- 
neuvontapuhelin  03 5655 4020  
joka päivä klo 8–21

Teknisen keskuksen sähköiset 
palvelut toimivat normaalisti. 

Yksiköiden päivystysaikoina 
toimistoilla ei ole vastaanot-
toa, vaan asiakkaita palvellaan 
puhelimitse, sähköpostitse ja 
muissa sähköisissä kanavissa. 

Asiantuntijat päivystävät 
omissa numeroissaan, jotka 
löytyvät kunkin yksikön omalta 
alasivulta. Teknisen keskuksen 
asiakaspalvelu palvelee nume-
rossa 040 133 6642.

Tietoa Teknisen keskuksen  
toiminnasta ja tarkemmat  
yhteystiedot saat osoitteesta  
Kangasala.fi/Asuminen ja 
ympäristö.

Sähköpostitse meidät  
tavoittaa osoitteista

Tekninen keskus   
tekninenkeskus@kangasala.fi  

Rakennusvalvonta   
rakennusvalvonta@kangasala.fi

Ympäristönsuojelu  
ymparistonsuojelu@kangasala.fi
 
Kaavoitus   
kaavoitus@kangasala.fi

Vikailmoitukset:  
www.kangasala.fi/asuminen- 
ja- ymparisto/asiakaspalvelu/
vikailmoitukset.
 
Kangasalan Vesi -liikelaitoksen 
asiakaspalvelu toimii poikkeus-
tilanteen vuoksi toistaiseksi vain 
sähköisesti.

Asiakkaita palvellaan puhelimit-
se asiakaspalvelunumerossa  
040 133 6451 sekä  
sähköpostitse  
vesilaskutus@kangasala.fi.
Lisätietoja: www.kangasalanvesi.fi

Kangasalan Yrittäjät,  
Kuhmalahden Yrittäjät ja  
Business Kangasala Oy auttavat 
yhdessä yrityksiä poikkeus- 
aikana.  Hallitus on luvannut 
tukitoimia yritysten auttamisek-
si ja rahoitusta on saatavissa eri 
lähteistä. Kannattaa seurata 
näitä toimia koskevaa  
uutisointia.

 
Jokainen ongelmiin  
joutunut yrittäjä voi itse  
purkaa tilannetta  
mm. seuraavin keinoin

• Laske ennakkoverojasi alem-
mas.
• Ano YEL- ja Tyel-maksuihin 
maksuaikaa tai osita erät pie-
nemmiksi.
• Ole yhteydessä lainanantajiisi ja 
pyydä lainoihin lyhennysvapaata.
•  Älä päästä laskuja perintään, 
sovi maksujärjestelyistä, ja aina 
kirjallisesti.
• Jos työt olennaisesti vähenevät, 
anna henkilökunnalle lomautus-
varoitus ja lomauta. Lomautus 
on myös työntekijälle parempi 
vaihtoehto kuin työnantajan 
konkurssi. 
• Seuraa uutisointia tarkasti. 
Esimerkiksi Yrittäjien Kaikki Koro-
nasta -sivusto kokoaa tärkeän 
tiedon samaan paikkaan.

• Myös yksityistalouden puolella 
voi tehdä tilannetta parantavia 
toimenpiteitä.
• Jos yrityksesi tilauskanta kasvoi 
ja työntekijöistä on pulaa, ole yh-
teydessä Business Kangasalaan, 
autamme löytämään tekijöitä.
 
Maailma muuttui vauhdilla, jo-
ten nyt kannattaa pohtia omaa 
tuotetta, sen myyntiä ja mark-
kinoita uudesta näkökulmasta 
ja valmistautua markkinoiden 
uudelleen avautumiseen. 
 

Business Kangasala Oy, Kanga-
salan Yrittäjät ja Kuhmalahden 
Yrittäjät toimivat yhteistyössä  
yritysten auttamiseksi.
 
Palvelemme numeroissa
Kangasalan Yrittäjät,  
Saija Haavisto 040 837 0080 
Kuhmalahden Yrittäjät, Petri 
Täyrönen 050 084 6709 
Business Kangasala Oy, Päivi 
Kuusivaara 044 430 9246 
 
Yrittäjän tulevaisuus on yhteinen 
asiamme, jokainen yrittäjä on 
meille tärkeä.
 
Lisätietoja
businesskangasala.fi,  
facebook.com/ 
businesskangasala

Kulttuuri- ja  
vapaa-aikapalvelut
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Apua ja ohjeita yrittäjille 
poikkeustilanteessa 

Opetus ja varhaiskasvatus

Tekniset palvelut

• valtakunnallinen koronaneuvonta-
puhelin 029 553 5535 arkisin  
klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15
• mielenterveys- ja päihdepal-
velujen auttava puhelin korona-
pandemiasta johtuvaan huoleen 
ja epävarmuuteen 03 5655 4050 
ma-pe klo 12–15.30

OmaAsemien neuvonta- ja  
ajanvaraus ma-pe klo 8–15 
• Kangasala Keskustan  
alueen OmaAsema  
03 5655 4012 
• Kangasala Eteläisen  
alueen OmaAsema  
03 5655 4014
• Suoraman OmaAsema  
03 5655 4013
• Ruutanan OmaAsema  
03 5655 4011
• Sahalahden OmaAsema  
03 5655 4016
• Vatialan OmaAsema  
03 5655 4015
• Pälkäneen OmaAsema  
03 5655 4018
• Luopioisten OmaAsema  
03 5655 4019

Terveyskeskuspäivystys  
03 5655 4025 ma–to klo 8–21,  
pe klo 8-16

Muulloin, jos asiasi on kiireellinen 
eikä voi odottaa seuraavaan 
arkipäivään.

• TAYS Valkeakosken päivystys  
03 311 67260
• TAYS Keskussairaalan lasten 
päivystys alle 16-vuotiaille  
03 3116 3345.

Laboratoriopalvelut
Laboratorion (Fimlab) näyt-
teenottopisteet Sahalahdella, 
Pälkäneellä ja Luopioisissa on 
toistaiseksi suljettu. Keskuster-
veysaseman laboratorio palvelee 
normaalisti. 

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollossa hoi-
detaan kiireelliset asiat. Kou-
luterveydenhuoltoa tarjotaan 
Kangasalan ala- ja yläkoululaisille 
sekä lukiolaisille Pikkolan kam-
puksen kouluterveydenhuollossa. 

Kouluterveydenhuollon palveluja 
yläkoululaisille on myös Pitkäjär-
ven koululla. 

Vanhuspalvelut

Kotihoidon ja pitkäaikaishoi-
don palvelut toimivat pääosin 
normaalisti. Asumisyksiköissä on 
vierailukielto. 

Neuvontapuhelimia
• Ikäneuvo-neuvontapuhelin  
040 733 3949 arkisin klo 8–16
• Kangasalan kauppakassi- 
neuvontapuhelin 044 481 3075 
arkisin klo 8–16. 

Valtioneuvoston toimintaoh-
je yli 70-vuotiaille sosiaalisten 
kontaktien välttämisestä ei estä 
välttämätöntä asiointia ter-
veyspalveluissa, apteekissa ja 
kaupassa. 

Halutessaan ikäihmiset voivat 
pyytää apua kauppa- ja apteek-
kiasiointiin sukulaisilta, ystäviltä 
tai naapureilta. 

Kauppakassi-neuvontapuhe-
limesta saa tietoa kauppa- ja 

asiointiapua tarjoavista yksityis-
henkilöistä, yhdistyksistä, seurois-
ta ja yrityksistä.

 Kangasalan kaupunki suosit-
taa, että yli 70-vuotiaat pyytäi-
sivät apua ensisijaisesti läheisiltä 
tai kaupungin neuvontanumerois-
ta sen sijaan, että luovuttaisivat 
rahojaan tai pankkikorttejaan 
apua tarjoaville tuntemattomille 
henkilöille. 

Sosiaali- ja perhepalvelut

Jos sairastut hengitystietuleh-
dukseen, peru sosiaalipalveluihin 
varaamasi vastaanottoaika.

Sosiaalityön, perhetyön, perhe-
neuvolan, kehitysvammahuollon 
ja vammaispalvelun palveluja 
tarjotaan pääosin normaalisti. 

Kehitysvammahuollon asu-
misyksiköissä on vierailukielto. 
Ryhmämuotoinen työ- ja päivä-
toiminta on keskeytetty toistai-
seksi. 

Aikuisten ja lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut palvelevat asiak-
kaita enemmän puhelimessa ja 

sähköisten asiointimahdollisuuk-
sien avulla. 

Oireettomina asiakkaat voivat 
asioida heille varatuilla ajoilla 
ellei oman työntekijän kanssa ole 
toisin sovittu. 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
jatkaa käyntejä niissä perheissä, 
joissa kaikki perheenjäsenet ovat 
terveitä.

Neuvontapuhelimia
• sosiaalikeskuksen neuvonta  
040 133 6198 arkisin klo 9–11
• sosiaalipäivystys arkisin kiireelli-
sissä lastensuojelun asioissa  
050 469 9724 klo 8–16
• sosiaalipäivystys muina  
aikoina 050 062 5990  
(virka-ajan ulkopuolella). 

Viikolla 13 avataan neuvontanu-
mero lapsille ja nuorille, jossa hei-
dän on mahdollista saada apua ja 
tukea arjessa mieltä askarrutta-
viin asioihin ja huoliin. 

Tästä tiedotetaan tarkemmin 
Kangasalan kaupungin verkko- 
sivuilla. 

Arvoisat kangasalalaiset

Kangasalan 
kaupungin 

 virtuaalisten 
TAPAHTUMIEN

 kevät alkaa

 TORSTAINA
2.4.2020 

KLO 17 

Katso 
Anna Inginmaan 

maksuton  
virtuaalikonsertti 

suorana 
Kangasalan kaupungin 

YouTube –kanavalla. 

Konserttia  
mahdollistamassa 

www.kangasala.fi

KAIKKI KIVA  
EI OLE PERUTTU!  

Kaupunki  järjestää kaikille 
avoimen Anna Inginmaan 

virtuaalikonsertin 2.4



Kangasalan Sanomat Keskiviikko 25.3.202014

MAINOS MAINOS

Tälle aukeamalle on koottu 
tietoa Covid-19-koronavirus- 
tilanteen vaikutuksista Kangasalan 
kaupungin toimintaan. 

Päivitämme tietoja jatkuvasti  
kaupungin verkkosivuille, joten  
pyydämme asiakkaita  tarkistamaan  
viimeisimmät tiedot sieltä 
mahdollisuuksien mukaan 
kangasala.fi/ajankohtaista.

Poikkeusolot vaikuttavat  
Kangasalan kaupungin  
palveluihin

• Kaupungin vaihde/neuvonta toimii normaalisti  
ma–pe klo 8–15: 03 5655 3000, neuvonta@kangasala.fi
Palvelemme lisäksi chatin välityksellä ma–pe klo 9–15. 
Kaupunki-info Prisma-keskuksessa on toistaiseksi suljettu.

•

 

Kangasalan kaupungin kuulutukset,ilmoitukset 
sekä muut julkisesti nähtävillä olevat asiakirjat 
löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Yhteys

Kaupungin tilanne 
koronaviruksen leviämi-
sen hidastamiseksi on 
rauhallinen ja työ maan 
hallituksen linjausten 
toteuttamiseksi etenee 
hyvin kaikkien palvelu-
keskusten toimesta. 

18.3.2020 jää histo-
riaan poikkeuksellisena 
päivänä. Merkittävä osa 
koko kaupungin toimin-
noista on sulkeutunut, 
suurimpina yksikköinä 
koulut ja kirjastot. Var-
haiskasvatuskin supistaa 
toimintaansa, uimahalli 
Kuohu on suljettu ja Kan-
gasala-talon toiminta on 
keskeytetty. 

Haluamme palvella 
kaikkia kangasalalaisia 
kertomalla näillä sivuilla, 
miten kaupunki palvelee 
tässä poikkeustilantees-
sa. Tämä uusi tilanne 
kannustaa meitä tarjoa-
maan palveluja aiempaa 
monipuolisemmin ja 
lisäämään kaikkia palve-
luja aiempaa enemmän 
sähköisesti. Siitä ker-
rotaan näillä sivuilla ja 

tarkemmin saat  
tietoa kaupunkimme  
kotisivuilta, osoitteesta 
www.kangasala.fi. 

Kohtaamisten välttä-
minen ja hyvän välimat-
kan pitäminen toisiin ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, 
että kaikki tekeminen 
loppuu. Ulkoillaan ohjei-
den puitteissa - välimat-
ka säilyttäen - ja nauti-
taan esimerkiksi kauniin 
Kangasalan luonnosta. 
Nyt lähireittien arvo nou-
see aivan uuteen merki-
tykseen. Tarjotaan sa-
malla apua tarvitseville, 
toisistamme välittäen ja 
huolehtien. Muistetaan 
ikäihmisiä, soitetaan ja 
kysytään kuulumisia, ei 
jätetä ketään yksin.

Kangasalan kaupungin 
valmius vastata tilantee-
seen on hyvä. Yhdessä 
me tästä selviämme, 
uutta tulevaan oppien.

Oskari Auvinen  
kaupunginjohtaja

Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatus toimii lähes 
joka alueella toistaiseksi. Lapsi-
ryhmät pyritään pitämään pieni-
nä ja näin ehkäistään viruksen 
leviämistä.

Avoin varhaiskasvatus (avoimet 
päiväkodit, kerhot ja asukas-
puistot) on tilapäisesti suljettu.

Asiakasmaksuissa hyvitetään 
kaikki poikkeusaikana olevat 
poissaolot. Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuyksikkö ja palve-
luohjaus toimivat normaalisti 
puhelinpalveluna sekä sähköisen 
asioinnin kautta. 

Varhaiskasvatusyksiköiden 
esimiehet vastaavat kysymyksiin 
tarvittaessa. Yhteystiedot löyty-
vät kaupungin verkkosivuilta.

Esi- ja perusopetus

Esiopetusta järjestetään haluk-
kaille esiopetusikäisille päiväko-
tien esiopetusryhmissä.

Kaikille halukkaille 1.–3.-luokan 
oppilaille tarjotaan lähiopetus-
ta. Lisäksi lähiopetusta järjeste-
tään tarvittaessa erityisen tuen 
päätöksen saaneille oppilaille.    

Hallitus suosittelee edelleen 
vahvasti kaikille koululaisille 
etäopiskelua, mikäli se on mah-
dollista.

Kangasalla lähiopetusta 
tarjotaan seuraavissa toimi-
paikoissa: Vatiala, Suorama 
(myös Tursolan, Pitkäjärven ja 
Pikkolan oppilaat), Liuksiala, 
Kirkkoharju (myös Huutijärven ja 
Raikun oppilaat), Ruutana (myös 
Havisevan oppilaat) ja Sariola 
(myös Kuhmalahden ja Vilpeilän 
oppilaat). 

Lähiopetusoppilaille järjeste-
tään tarvittaessa koulukuljetus 

koulukuljetusperiaatteiden 
mukaisesti.

Lapsille, jotka osallistuvat lähi-
opetukseen, tarjoillaan koulu-
lounas ja järjestetään iltapäivä-
toiminta, mikäli he tavallisestikin 
osallistuvat siihen.

Muille oppilaille opetus ja ohjaus 
järjestetään poikkeuksellisin 
opetusjärjestelyin.
   Koulun opettajat ohjeistavat 
oppilaita ja heidän huoltajiaan 
siitä, miten opetus järjestetään.

Oppilashuoltopalvelut jatkuvat 
myös poikkeusaikana. 
   Yksilötapaamiset pyritään 
järjestämään pääsääntöisesti 
etäyhteyksien kautta tai puhe-
limitse.

Kangasalan lukion muut kuin 
kevään ylioppilaskirjoituksiin 
osallistuvat opiskelijat ovat 
siirtyneet etäopiskeluun, joka 
jatkuu13.4. asti.

Kaikki Kangasalan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalve-
luiden järjestämät tapahtumat 
ja ryhmätoiminnot (nuorisotila-
toiminta, liikuntaryhmät ja muut 
ryhmätoiminnot) on peruttu 
30.4.2020 asti.

 
Osa perutuista tapahtumista 
pyritään järjestämään uutena 
ajankohtana myöhemmin. Tässä 
poikkeustilassa kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalvelut tuottaa 
palveluita ja sisältöä erityisesti 
digitaalisten kanavien kautta. 

Liikunnanohjaajat ovat julkais-
seet erilaisia liikuntavideoita ja 
liikuntaneuvonta jatkuu normaa-
listi. Nuorisopalveluiden toiminta 
jatkuu tehostetusti verkossa, 
jonne ohjaajat tuottavat sisältöä 
päivittäin ja jossa heidät tavoit-
taa yksilö- ja ryhmäkeskusteluis-
sa.

Kulttuuripalveluilta on tulossa 
verkon kautta välitettäviä kon-
sertteja. Kirjastojen palveluista 
löytyy tarkempia tietoja kaupun-
gin verkkosivuilta. Kaikki Kan-
gasalan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalveluiden hallinnoi-
mat tilat (liikuntasalit, nuorisoti-
lat, kirjastot ja muut vapaa-ajan 
tilat) ovat suljettuina 13.4.2020 
saakka.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelui-
den henkilöstö on tavoitettavissa 
eri viestikanavien kautta. Tulevien 
kausien suunnittelua varten 
otamme mielellämme vastaan 
ehdotuksia ja toiveita asiakkail-
tamme!

Seuraa meitä ja yleistä tiedotus-
ta kaupungin virallisilla verkkosi-
vuilla https://www.kangasala.fi/
kulttuuri-ja-vapaa-aika/ sekä eri 
somekanavien kautta:

Kirjastopalvelut
Facebook: https://fi-fi.facebook.
com/kangasalankirjasto
Kulttuuripalvelut
Facebook: https://www.face-
book.com/Kangasalan-kulttuu-
ripalvelut-110450827185315/?-
ref=py_c

Liikuntapalvelut
Facebook: https://www.face-
book.com/pages/category/
Health—Wellness-Website/
Liikkuva-Kangasala-Kunnon-kau-
punki-638922319866932/
Instagram: @liikkuvakangasala

Nuorisopalvelut

Facebook 
https://fi-fi.facebook.com/kan-
gasalan.nuorisotilat

Instagram 
@kangasalannuorisopalvelut

Snapchat
@veturikla @klasentteri  
@klasahku sekä nuoriso-ohjaajat 
@heli.ohjaaja, @tytti.ohjaaja ja 
@petra.ohjaa2019
Kangasalan kirjastot on suljettu 
ainakin 13.4. asti

Kaikki Kangasalan  
kaupunginkirjaston  
toimipisteet ovat  
suljettuina 18.3.-13.4.2020  
valtioneuvoston linjausten 
mukaisesti. Sulku koskee myös 
omatoimikirjastoja ja  
kirjastoautoa.

Palautukset
Kangasalan pääkirjaston, 
Vatialan kirjaston, Sahalahden 
kirjaston ja Kuhmalahden  
kirjaston palautusluukut ovat 
sulun ajan käytössä, ja niihin voi 
jättää palautuksia normaalisti. 

Uusinnat ja eräpäivät
Jo lainassa olevaan aineistoon 
on tehty automaattinen eräpäi-
vän siirto kirjastojärjestelmässä. 
Lainojen eräpäivään on lisätty 70 
lisäpäivää, jos eräpäivä on tätä 
ennen ollut aikavälillä 18.3.–13.4. 
Aineiston uusi eräpäivä sijoittuu 
näin ollen 27.5–22.6. väliselle 
ajalla. 

Muutos ei koske laskutettua 
aineistoa tai lainoja, jotka ovat 
olleet myöhässä jo ennen 18.3.
Lainoja voi uusia verkkokirjastos-
sa osoitteessa piki.verkkokirjasto.
fi tai puhelimitse.  

Verkkokirjastoon päästäksesi 
tarvitset kirjastokortin numeron 
ja nelinumeroisen tunnusluvun. 
Jos et pysty uusimaan laino-
jasi itse verkkokirjastossa, ota 
yhteyttä kirjastoon. Puhelimitse 
tehtävään uusintaan riittää kir-
jastokortin numero. 

Lainojen uusiminen onnistuu 
arkipäivisin klo 10–15 soittamalla 
numeroon 050 407 3903.

E-aineistot
Osaa kirjaston palveluista voi 
käyttää kotoa käsin. Tutustu 
e-kirjoihin ja muihin etäkäytettä-
viin e-aineistoihin PIKI-verkkokir-
jaston vinkeillä.

Sosiaali- ja terveyskeskus palve-
lee tällä hetkellä Kangasalan ja 
Pälkäneen asukkaita normaalisti 
ja pyrkii ylläpitämään tavan-
omaisen palvelutason mahdolli-
suuksien mukaan. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
vastaanottopalveluja tarjo-
taan yksilölliseen harkintaan 
perustuen myös yli 70-vuotiaille. 
Tarvittaessa palveluja supiste-
taan, jos henkilöstötilanne niin 
edellyttää.

Uusia palveluja ja palveluta-
poja on otettu käyttöön. 
Asiointi voi tapahtua myös 
puhelimella tai mahdollisuuk-
sien mukaan sähköisiä kanavia 
hyödyntäen. Henkilöstömme 
työskentelee osin etätyössä, 
jotta pystymme turvaamaan 
palvelujen saatavuutta myös 
tilanteissa, joissa henkilöstöä on 
sairaana. 

Kaupunginsairaalaan ja asu-
mispalveluyksiköihin emme ota 
toistaiseksi vieraita kuin poik-
keustilanteissa, joista sovitaan 
erikseen. Vierailusta voi sopia 

soittamalla yksikköön, jossa 
omainen asuu tai on hoidetta-
vana. 

Valtioneuvoston ohjeistuksen 
mukaisesti sosiaali- ja terveys-
keskuksen kaikki ryhmämuotoi-
set palvelut ovat tauolla.

Toimi näin, jos saat  
flunssaoireita

Jos sinulla on lievän hengi-
tystieinfektion oireita, kuten 
yskää, kurkkukipua, lihassärkyä, 
kuumetta tai nuhaa, lepää ja 
sairasta rauhassa kotona. 

Pysyttele kotona, kunnes 
oireet loppuvat.  Ota yhteyttä 
terveydenhuoltoon vain, jos si-
nulle tulee vakavia oireita, joiden 
vuoksi sinun on vaikeaa selviytyä 
kotona. 

Tarvetta ottaa yhteyttä 
ammattilaiseen voit arvioida esi-
merkiksi Terveyskylän Korona-
botin avulla www.terveyskyla.fi 
tai Omaolon koronavirustaudin 
oirearvion avulla www.omaolo.fi.
 

Terveyspalvelut

Jos sairastut hengitystietuleh-
dukseen, peru muusta syystä 
terveyskeskukseen, neuvolaan, 
mielenterveys- ja päihdepal-
veluihin tai hammashuoltoon 
varaamasi vastaanottoaika.

Keskusterveysasemalla toimii 
ajanvarauksella hengitystiein-
fektiopoliklinikka. Potilaat 
ohjataan sinne hoidon tarpeen 
arvion perusteella. 

Jos sairastut, etkä selviä 
kotona omin hoitokeinoin, ota 
yhteyttä puhelimella OmaAse-
mallesi tai ilta-aikaan terveys-
keskuspäivystyksen ajanvaraus-
numeroon. Sairaanhoitaja arvioi 
tilannettasi ja neuvoo sinua. 

Älä lähde paikan päälle terve-
ysasemalle ennen kuin olet  
saanut ammattilaiselta jat-
ko-ohjeet. 

Neuvontapuhelimia
• Kangasalan koronavirus- 
neuvontapuhelin  03 5655 4020  
joka päivä klo 8–21

Teknisen keskuksen sähköiset 
palvelut toimivat normaalisti. 

Yksiköiden päivystysaikoina 
toimistoilla ei ole vastaanot-
toa, vaan asiakkaita palvellaan 
puhelimitse, sähköpostitse ja 
muissa sähköisissä kanavissa. 

Asiantuntijat päivystävät 
omissa numeroissaan, jotka 
löytyvät kunkin yksikön omalta 
alasivulta. Teknisen keskuksen 
asiakaspalvelu palvelee nume-
rossa 040 133 6642.

Tietoa Teknisen keskuksen  
toiminnasta ja tarkemmat  
yhteystiedot saat osoitteesta  
Kangasala.fi/Asuminen ja 
ympäristö.

Sähköpostitse meidät  
tavoittaa osoitteista

Tekninen keskus   
tekninenkeskus@kangasala.fi  

Rakennusvalvonta   
rakennusvalvonta@kangasala.fi

Ympäristönsuojelu  
ymparistonsuojelu@kangasala.fi
 
Kaavoitus   
kaavoitus@kangasala.fi

Vikailmoitukset:  
www.kangasala.fi/asuminen- 
ja- ymparisto/asiakaspalvelu/
vikailmoitukset.
 
Kangasalan Vesi -liikelaitoksen 
asiakaspalvelu toimii poikkeus-
tilanteen vuoksi toistaiseksi vain 
sähköisesti.

Asiakkaita palvellaan puhelimit-
se asiakaspalvelunumerossa  
040 133 6451 sekä  
sähköpostitse  
vesilaskutus@kangasala.fi.
Lisätietoja: www.kangasalanvesi.fi

Kangasalan Yrittäjät,  
Kuhmalahden Yrittäjät ja  
Business Kangasala Oy auttavat 
yhdessä yrityksiä poikkeus- 
aikana.  Hallitus on luvannut 
tukitoimia yritysten auttamisek-
si ja rahoitusta on saatavissa eri 
lähteistä. Kannattaa seurata 
näitä toimia koskevaa  
uutisointia.

 
Jokainen ongelmiin  
joutunut yrittäjä voi itse  
purkaa tilannetta  
mm. seuraavin keinoin

• Laske ennakkoverojasi alem-
mas.
• Ano YEL- ja Tyel-maksuihin 
maksuaikaa tai osita erät pie-
nemmiksi.
• Ole yhteydessä lainanantajiisi ja 
pyydä lainoihin lyhennysvapaata.
•  Älä päästä laskuja perintään, 
sovi maksujärjestelyistä, ja aina 
kirjallisesti.
• Jos työt olennaisesti vähenevät, 
anna henkilökunnalle lomautus-
varoitus ja lomauta. Lomautus 
on myös työntekijälle parempi 
vaihtoehto kuin työnantajan 
konkurssi. 
• Seuraa uutisointia tarkasti. 
Esimerkiksi Yrittäjien Kaikki Koro-
nasta -sivusto kokoaa tärkeän 
tiedon samaan paikkaan.

• Myös yksityistalouden puolella 
voi tehdä tilannetta parantavia 
toimenpiteitä.
• Jos yrityksesi tilauskanta kasvoi 
ja työntekijöistä on pulaa, ole yh-
teydessä Business Kangasalaan, 
autamme löytämään tekijöitä.
 
Maailma muuttui vauhdilla, jo-
ten nyt kannattaa pohtia omaa 
tuotetta, sen myyntiä ja mark-
kinoita uudesta näkökulmasta 
ja valmistautua markkinoiden 
uudelleen avautumiseen. 
 

Business Kangasala Oy, Kanga-
salan Yrittäjät ja Kuhmalahden 
Yrittäjät toimivat yhteistyössä  
yritysten auttamiseksi.
 
Palvelemme numeroissa
Kangasalan Yrittäjät,  
Saija Haavisto 040 837 0080 
Kuhmalahden Yrittäjät, Petri 
Täyrönen 050 084 6709 
Business Kangasala Oy, Päivi 
Kuusivaara 044 430 9246 
 
Yrittäjän tulevaisuus on yhteinen 
asiamme, jokainen yrittäjä on 
meille tärkeä.
 
Lisätietoja
businesskangasala.fi,  
facebook.com/ 
businesskangasala

Kulttuuri- ja  
vapaa-aikapalvelut
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Apua ja ohjeita yrittäjille 
poikkeustilanteessa 

Opetus ja varhaiskasvatus

Tekniset palvelut

• valtakunnallinen koronaneuvonta-
puhelin 029 553 5535 arkisin  
klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15
• mielenterveys- ja päihdepal-
velujen auttava puhelin korona-
pandemiasta johtuvaan huoleen 
ja epävarmuuteen 03 5655 4050 
ma-pe klo 12–15.30

OmaAsemien neuvonta- ja  
ajanvaraus ma-pe klo 8–15 
• Kangasala Keskustan  
alueen OmaAsema  
03 5655 4012 
• Kangasala Eteläisen  
alueen OmaAsema  
03 5655 4014
• Suoraman OmaAsema  
03 5655 4013
• Ruutanan OmaAsema  
03 5655 4011
• Sahalahden OmaAsema  
03 5655 4016
• Vatialan OmaAsema  
03 5655 4015
• Pälkäneen OmaAsema  
03 5655 4018
• Luopioisten OmaAsema  
03 5655 4019

Terveyskeskuspäivystys  
03 5655 4025 ma–to klo 8–21,  
pe klo 8-16

Muulloin, jos asiasi on kiireellinen 
eikä voi odottaa seuraavaan 
arkipäivään.

• TAYS Valkeakosken päivystys  
03 311 67260
• TAYS Keskussairaalan lasten 
päivystys alle 16-vuotiaille  
03 3116 3345.

Laboratoriopalvelut
Laboratorion (Fimlab) näyt-
teenottopisteet Sahalahdella, 
Pälkäneellä ja Luopioisissa on 
toistaiseksi suljettu. Keskuster-
veysaseman laboratorio palvelee 
normaalisti. 

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollossa hoi-
detaan kiireelliset asiat. Kou-
luterveydenhuoltoa tarjotaan 
Kangasalan ala- ja yläkoululaisille 
sekä lukiolaisille Pikkolan kam-
puksen kouluterveydenhuollossa. 

Kouluterveydenhuollon palveluja 
yläkoululaisille on myös Pitkäjär-
ven koululla. 

Vanhuspalvelut

Kotihoidon ja pitkäaikaishoi-
don palvelut toimivat pääosin 
normaalisti. Asumisyksiköissä on 
vierailukielto. 

Neuvontapuhelimia
• Ikäneuvo-neuvontapuhelin  
040 733 3949 arkisin klo 8–16
• Kangasalan kauppakassi- 
neuvontapuhelin 044 481 3075 
arkisin klo 8–16. 

Valtioneuvoston toimintaoh-
je yli 70-vuotiaille sosiaalisten 
kontaktien välttämisestä ei estä 
välttämätöntä asiointia ter-
veyspalveluissa, apteekissa ja 
kaupassa. 

Halutessaan ikäihmiset voivat 
pyytää apua kauppa- ja apteek-
kiasiointiin sukulaisilta, ystäviltä 
tai naapureilta. 

Kauppakassi-neuvontapuhe-
limesta saa tietoa kauppa- ja 

asiointiapua tarjoavista yksityis-
henkilöistä, yhdistyksistä, seurois-
ta ja yrityksistä.

 Kangasalan kaupunki suosit-
taa, että yli 70-vuotiaat pyytäi-
sivät apua ensisijaisesti läheisiltä 
tai kaupungin neuvontanumerois-
ta sen sijaan, että luovuttaisivat 
rahojaan tai pankkikorttejaan 
apua tarjoaville tuntemattomille 
henkilöille. 

Sosiaali- ja perhepalvelut

Jos sairastut hengitystietuleh-
dukseen, peru sosiaalipalveluihin 
varaamasi vastaanottoaika.

Sosiaalityön, perhetyön, perhe-
neuvolan, kehitysvammahuollon 
ja vammaispalvelun palveluja 
tarjotaan pääosin normaalisti. 

Kehitysvammahuollon asu-
misyksiköissä on vierailukielto. 
Ryhmämuotoinen työ- ja päivä-
toiminta on keskeytetty toistai-
seksi. 

Aikuisten ja lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut palvelevat asiak-
kaita enemmän puhelimessa ja 

sähköisten asiointimahdollisuuk-
sien avulla. 

Oireettomina asiakkaat voivat 
asioida heille varatuilla ajoilla 
ellei oman työntekijän kanssa ole 
toisin sovittu. 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
jatkaa käyntejä niissä perheissä, 
joissa kaikki perheenjäsenet ovat 
terveitä.

Neuvontapuhelimia
• sosiaalikeskuksen neuvonta  
040 133 6198 arkisin klo 9–11
• sosiaalipäivystys arkisin kiireelli-
sissä lastensuojelun asioissa  
050 469 9724 klo 8–16
• sosiaalipäivystys muina  
aikoina 050 062 5990  
(virka-ajan ulkopuolella). 

Viikolla 13 avataan neuvontanu-
mero lapsille ja nuorille, jossa hei-
dän on mahdollista saada apua ja 
tukea arjessa mieltä askarrutta-
viin asioihin ja huoliin. 

Tästä tiedotetaan tarkemmin 
Kangasalan kaupungin verkko- 
sivuilla. 

Arvoisat kangasalalaiset

Kangasalan 
kaupungin 

 virtuaalisten 
TAPAHTUMIEN

 kevät alkaa

 TORSTAINA
2.4.2020 

KLO 17 

Katso 
Anna Inginmaan 

maksuton  
virtuaalikonsertti 

suorana 
Kangasalan kaupungin 

YouTube –kanavalla. 

Konserttia  
mahdollistamassa 

www.kangasala.fi

KAIKKI KIVA  
EI OLE PERUTTU!  

Kaupunki  järjestää kaikille 
avoimen Anna Inginmaan 

virtuaalikonsertin 2.4
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MAINOS MAINOS

Tälle aukeamalle on koottu 
tietoa Covid-19-koronavirus- 
tilanteen vaikutuksista Kangasalan 
kaupungin toimintaan. 

Päivitämme tietoja jatkuvasti  
kaupungin verkkosivuille, joten  
pyydämme asiakkaita  tarkistamaan  
viimeisimmät tiedot sieltä 
mahdollisuuksien mukaan 
kangasala.fi/ajankohtaista.

Poikkeusolot vaikuttavat  
Kangasalan kaupungin  
palveluihin

• Kaupungin vaihde/neuvonta toimii normaalisti  
ma–pe klo 8–15: 03 5655 3000, neuvonta@kangasala.fi
Palvelemme lisäksi chatin välityksellä ma–pe klo 9–15. 
Kaupunki-info Prisma-keskuksessa on toistaiseksi suljettu.

•

 

Kangasalan kaupungin kuulutukset,ilmoitukset 
sekä muut julkisesti nähtävillä olevat asiakirjat 
löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Yhteys

Kaupungin tilanne 
koronaviruksen leviämi-
sen hidastamiseksi on 
rauhallinen ja työ maan 
hallituksen linjausten 
toteuttamiseksi etenee 
hyvin kaikkien palvelu-
keskusten toimesta. 

18.3.2020 jää histo-
riaan poikkeuksellisena 
päivänä. Merkittävä osa 
koko kaupungin toimin-
noista on sulkeutunut, 
suurimpina yksikköinä 
koulut ja kirjastot. Var-
haiskasvatuskin supistaa 
toimintaansa, uimahalli 
Kuohu on suljettu ja Kan-
gasala-talon toiminta on 
keskeytetty. 

Haluamme palvella 
kaikkia kangasalalaisia 
kertomalla näillä sivuilla, 
miten kaupunki palvelee 
tässä poikkeustilantees-
sa. Tämä uusi tilanne 
kannustaa meitä tarjoa-
maan palveluja aiempaa 
monipuolisemmin ja 
lisäämään kaikkia palve-
luja aiempaa enemmän 
sähköisesti. Siitä ker-
rotaan näillä sivuilla ja 

tarkemmin saat  
tietoa kaupunkimme  
kotisivuilta, osoitteesta 
www.kangasala.fi. 

Kohtaamisten välttä-
minen ja hyvän välimat-
kan pitäminen toisiin ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, 
että kaikki tekeminen 
loppuu. Ulkoillaan ohjei-
den puitteissa - välimat-
ka säilyttäen - ja nauti-
taan esimerkiksi kauniin 
Kangasalan luonnosta. 
Nyt lähireittien arvo nou-
see aivan uuteen merki-
tykseen. Tarjotaan sa-
malla apua tarvitseville, 
toisistamme välittäen ja 
huolehtien. Muistetaan 
ikäihmisiä, soitetaan ja 
kysytään kuulumisia, ei 
jätetä ketään yksin.

Kangasalan kaupungin 
valmius vastata tilantee-
seen on hyvä. Yhdessä 
me tästä selviämme, 
uutta tulevaan oppien.

Oskari Auvinen  
kaupunginjohtaja

Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatus toimii lähes 
joka alueella toistaiseksi. Lapsi-
ryhmät pyritään pitämään pieni-
nä ja näin ehkäistään viruksen 
leviämistä.

Avoin varhaiskasvatus (avoimet 
päiväkodit, kerhot ja asukas-
puistot) on tilapäisesti suljettu.

Asiakasmaksuissa hyvitetään 
kaikki poikkeusaikana olevat 
poissaolot. Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuyksikkö ja palve-
luohjaus toimivat normaalisti 
puhelinpalveluna sekä sähköisen 
asioinnin kautta. 

Varhaiskasvatusyksiköiden 
esimiehet vastaavat kysymyksiin 
tarvittaessa. Yhteystiedot löyty-
vät kaupungin verkkosivuilta.

Esi- ja perusopetus

Esiopetusta järjestetään haluk-
kaille esiopetusikäisille päiväko-
tien esiopetusryhmissä.

Kaikille halukkaille 1.–3.-luokan 
oppilaille tarjotaan lähiopetus-
ta. Lisäksi lähiopetusta järjeste-
tään tarvittaessa erityisen tuen 
päätöksen saaneille oppilaille.    

Hallitus suosittelee edelleen 
vahvasti kaikille koululaisille 
etäopiskelua, mikäli se on mah-
dollista.

Kangasalla lähiopetusta 
tarjotaan seuraavissa toimi-
paikoissa: Vatiala, Suorama 
(myös Tursolan, Pitkäjärven ja 
Pikkolan oppilaat), Liuksiala, 
Kirkkoharju (myös Huutijärven ja 
Raikun oppilaat), Ruutana (myös 
Havisevan oppilaat) ja Sariola 
(myös Kuhmalahden ja Vilpeilän 
oppilaat). 

Lähiopetusoppilaille järjeste-
tään tarvittaessa koulukuljetus 

koulukuljetusperiaatteiden 
mukaisesti.

Lapsille, jotka osallistuvat lähi-
opetukseen, tarjoillaan koulu-
lounas ja järjestetään iltapäivä-
toiminta, mikäli he tavallisestikin 
osallistuvat siihen.

Muille oppilaille opetus ja ohjaus 
järjestetään poikkeuksellisin 
opetusjärjestelyin.
   Koulun opettajat ohjeistavat 
oppilaita ja heidän huoltajiaan 
siitä, miten opetus järjestetään.

Oppilashuoltopalvelut jatkuvat 
myös poikkeusaikana. 
   Yksilötapaamiset pyritään 
järjestämään pääsääntöisesti 
etäyhteyksien kautta tai puhe-
limitse.

Kangasalan lukion muut kuin 
kevään ylioppilaskirjoituksiin 
osallistuvat opiskelijat ovat 
siirtyneet etäopiskeluun, joka 
jatkuu13.4. asti.

Kaikki Kangasalan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalve-
luiden järjestämät tapahtumat 
ja ryhmätoiminnot (nuorisotila-
toiminta, liikuntaryhmät ja muut 
ryhmätoiminnot) on peruttu 
30.4.2020 asti.

 
Osa perutuista tapahtumista 
pyritään järjestämään uutena 
ajankohtana myöhemmin. Tässä 
poikkeustilassa kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalvelut tuottaa 
palveluita ja sisältöä erityisesti 
digitaalisten kanavien kautta. 

Liikunnanohjaajat ovat julkais-
seet erilaisia liikuntavideoita ja 
liikuntaneuvonta jatkuu normaa-
listi. Nuorisopalveluiden toiminta 
jatkuu tehostetusti verkossa, 
jonne ohjaajat tuottavat sisältöä 
päivittäin ja jossa heidät tavoit-
taa yksilö- ja ryhmäkeskusteluis-
sa.

Kulttuuripalveluilta on tulossa 
verkon kautta välitettäviä kon-
sertteja. Kirjastojen palveluista 
löytyy tarkempia tietoja kaupun-
gin verkkosivuilta. Kaikki Kan-
gasalan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalveluiden hallinnoi-
mat tilat (liikuntasalit, nuorisoti-
lat, kirjastot ja muut vapaa-ajan 
tilat) ovat suljettuina 13.4.2020 
saakka.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelui-
den henkilöstö on tavoitettavissa 
eri viestikanavien kautta. Tulevien 
kausien suunnittelua varten 
otamme mielellämme vastaan 
ehdotuksia ja toiveita asiakkail-
tamme!

Seuraa meitä ja yleistä tiedotus-
ta kaupungin virallisilla verkkosi-
vuilla https://www.kangasala.fi/
kulttuuri-ja-vapaa-aika/ sekä eri 
somekanavien kautta:

Kirjastopalvelut
Facebook: https://fi-fi.facebook.
com/kangasalankirjasto
Kulttuuripalvelut
Facebook: https://www.face-
book.com/Kangasalan-kulttuu-
ripalvelut-110450827185315/?-
ref=py_c

Liikuntapalvelut
Facebook: https://www.face-
book.com/pages/category/
Health—Wellness-Website/
Liikkuva-Kangasala-Kunnon-kau-
punki-638922319866932/
Instagram: @liikkuvakangasala

Nuorisopalvelut

Facebook 
https://fi-fi.facebook.com/kan-
gasalan.nuorisotilat

Instagram 
@kangasalannuorisopalvelut

Snapchat
@veturikla @klasentteri  
@klasahku sekä nuoriso-ohjaajat 
@heli.ohjaaja, @tytti.ohjaaja ja 
@petra.ohjaa2019
Kangasalan kirjastot on suljettu 
ainakin 13.4. asti

Kaikki Kangasalan  
kaupunginkirjaston  
toimipisteet ovat  
suljettuina 18.3.-13.4.2020  
valtioneuvoston linjausten 
mukaisesti. Sulku koskee myös 
omatoimikirjastoja ja  
kirjastoautoa.

Palautukset
Kangasalan pääkirjaston, 
Vatialan kirjaston, Sahalahden 
kirjaston ja Kuhmalahden  
kirjaston palautusluukut ovat 
sulun ajan käytössä, ja niihin voi 
jättää palautuksia normaalisti. 

Uusinnat ja eräpäivät
Jo lainassa olevaan aineistoon 
on tehty automaattinen eräpäi-
vän siirto kirjastojärjestelmässä. 
Lainojen eräpäivään on lisätty 70 
lisäpäivää, jos eräpäivä on tätä 
ennen ollut aikavälillä 18.3.–13.4. 
Aineiston uusi eräpäivä sijoittuu 
näin ollen 27.5–22.6. väliselle 
ajalla. 

Muutos ei koske laskutettua 
aineistoa tai lainoja, jotka ovat 
olleet myöhässä jo ennen 18.3.
Lainoja voi uusia verkkokirjastos-
sa osoitteessa piki.verkkokirjasto.
fi tai puhelimitse.  

Verkkokirjastoon päästäksesi 
tarvitset kirjastokortin numeron 
ja nelinumeroisen tunnusluvun. 
Jos et pysty uusimaan laino-
jasi itse verkkokirjastossa, ota 
yhteyttä kirjastoon. Puhelimitse 
tehtävään uusintaan riittää kir-
jastokortin numero. 

Lainojen uusiminen onnistuu 
arkipäivisin klo 10–15 soittamalla 
numeroon 050 407 3903.

E-aineistot
Osaa kirjaston palveluista voi 
käyttää kotoa käsin. Tutustu 
e-kirjoihin ja muihin etäkäytettä-
viin e-aineistoihin PIKI-verkkokir-
jaston vinkeillä.

Sosiaali- ja terveyskeskus palve-
lee tällä hetkellä Kangasalan ja 
Pälkäneen asukkaita normaalisti 
ja pyrkii ylläpitämään tavan-
omaisen palvelutason mahdolli-
suuksien mukaan. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
vastaanottopalveluja tarjo-
taan yksilölliseen harkintaan 
perustuen myös yli 70-vuotiaille. 
Tarvittaessa palveluja supiste-
taan, jos henkilöstötilanne niin 
edellyttää.

Uusia palveluja ja palveluta-
poja on otettu käyttöön. 
Asiointi voi tapahtua myös 
puhelimella tai mahdollisuuk-
sien mukaan sähköisiä kanavia 
hyödyntäen. Henkilöstömme 
työskentelee osin etätyössä, 
jotta pystymme turvaamaan 
palvelujen saatavuutta myös 
tilanteissa, joissa henkilöstöä on 
sairaana. 

Kaupunginsairaalaan ja asu-
mispalveluyksiköihin emme ota 
toistaiseksi vieraita kuin poik-
keustilanteissa, joista sovitaan 
erikseen. Vierailusta voi sopia 

soittamalla yksikköön, jossa 
omainen asuu tai on hoidetta-
vana. 

Valtioneuvoston ohjeistuksen 
mukaisesti sosiaali- ja terveys-
keskuksen kaikki ryhmämuotoi-
set palvelut ovat tauolla.

Toimi näin, jos saat  
flunssaoireita

Jos sinulla on lievän hengi-
tystieinfektion oireita, kuten 
yskää, kurkkukipua, lihassärkyä, 
kuumetta tai nuhaa, lepää ja 
sairasta rauhassa kotona. 

Pysyttele kotona, kunnes 
oireet loppuvat.  Ota yhteyttä 
terveydenhuoltoon vain, jos si-
nulle tulee vakavia oireita, joiden 
vuoksi sinun on vaikeaa selviytyä 
kotona. 

Tarvetta ottaa yhteyttä 
ammattilaiseen voit arvioida esi-
merkiksi Terveyskylän Korona-
botin avulla www.terveyskyla.fi 
tai Omaolon koronavirustaudin 
oirearvion avulla www.omaolo.fi.
 

Terveyspalvelut

Jos sairastut hengitystietuleh-
dukseen, peru muusta syystä 
terveyskeskukseen, neuvolaan, 
mielenterveys- ja päihdepal-
veluihin tai hammashuoltoon 
varaamasi vastaanottoaika.

Keskusterveysasemalla toimii 
ajanvarauksella hengitystiein-
fektiopoliklinikka. Potilaat 
ohjataan sinne hoidon tarpeen 
arvion perusteella. 

Jos sairastut, etkä selviä 
kotona omin hoitokeinoin, ota 
yhteyttä puhelimella OmaAse-
mallesi tai ilta-aikaan terveys-
keskuspäivystyksen ajanvaraus-
numeroon. Sairaanhoitaja arvioi 
tilannettasi ja neuvoo sinua. 

Älä lähde paikan päälle terve-
ysasemalle ennen kuin olet  
saanut ammattilaiselta jat-
ko-ohjeet. 

Neuvontapuhelimia
• Kangasalan koronavirus- 
neuvontapuhelin  03 5655 4020  
joka päivä klo 8–21

Teknisen keskuksen sähköiset 
palvelut toimivat normaalisti. 

Yksiköiden päivystysaikoina 
toimistoilla ei ole vastaanot-
toa, vaan asiakkaita palvellaan 
puhelimitse, sähköpostitse ja 
muissa sähköisissä kanavissa. 

Asiantuntijat päivystävät 
omissa numeroissaan, jotka 
löytyvät kunkin yksikön omalta 
alasivulta. Teknisen keskuksen 
asiakaspalvelu palvelee nume-
rossa 040 133 6642.

Tietoa Teknisen keskuksen  
toiminnasta ja tarkemmat  
yhteystiedot saat osoitteesta  
Kangasala.fi/Asuminen ja 
ympäristö.

Sähköpostitse meidät  
tavoittaa osoitteista

Tekninen keskus   
tekninenkeskus@kangasala.fi  

Rakennusvalvonta   
rakennusvalvonta@kangasala.fi

Ympäristönsuojelu  
ymparistonsuojelu@kangasala.fi
 
Kaavoitus   
kaavoitus@kangasala.fi

Vikailmoitukset:  
www.kangasala.fi/asuminen- 
ja- ymparisto/asiakaspalvelu/
vikailmoitukset.
 
Kangasalan Vesi -liikelaitoksen 
asiakaspalvelu toimii poikkeus-
tilanteen vuoksi toistaiseksi vain 
sähköisesti.

Asiakkaita palvellaan puhelimit-
se asiakaspalvelunumerossa  
040 133 6451 sekä  
sähköpostitse  
vesilaskutus@kangasala.fi.
Lisätietoja: www.kangasalanvesi.fi

Kangasalan Yrittäjät,  
Kuhmalahden Yrittäjät ja  
Business Kangasala Oy auttavat 
yhdessä yrityksiä poikkeus- 
aikana.  Hallitus on luvannut 
tukitoimia yritysten auttamisek-
si ja rahoitusta on saatavissa eri 
lähteistä. Kannattaa seurata 
näitä toimia koskevaa  
uutisointia.

 
Jokainen ongelmiin  
joutunut yrittäjä voi itse  
purkaa tilannetta  
mm. seuraavin keinoin

• Laske ennakkoverojasi alem-
mas.
• Ano YEL- ja Tyel-maksuihin 
maksuaikaa tai osita erät pie-
nemmiksi.
• Ole yhteydessä lainanantajiisi ja 
pyydä lainoihin lyhennysvapaata.
•  Älä päästä laskuja perintään, 
sovi maksujärjestelyistä, ja aina 
kirjallisesti.
• Jos työt olennaisesti vähenevät, 
anna henkilökunnalle lomautus-
varoitus ja lomauta. Lomautus 
on myös työntekijälle parempi 
vaihtoehto kuin työnantajan 
konkurssi. 
• Seuraa uutisointia tarkasti. 
Esimerkiksi Yrittäjien Kaikki Koro-
nasta -sivusto kokoaa tärkeän 
tiedon samaan paikkaan.

• Myös yksityistalouden puolella 
voi tehdä tilannetta parantavia 
toimenpiteitä.
• Jos yrityksesi tilauskanta kasvoi 
ja työntekijöistä on pulaa, ole yh-
teydessä Business Kangasalaan, 
autamme löytämään tekijöitä.
 
Maailma muuttui vauhdilla, jo-
ten nyt kannattaa pohtia omaa 
tuotetta, sen myyntiä ja mark-
kinoita uudesta näkökulmasta 
ja valmistautua markkinoiden 
uudelleen avautumiseen. 
 

Business Kangasala Oy, Kanga-
salan Yrittäjät ja Kuhmalahden 
Yrittäjät toimivat yhteistyössä  
yritysten auttamiseksi.
 
Palvelemme numeroissa
Kangasalan Yrittäjät,  
Saija Haavisto 040 837 0080 
Kuhmalahden Yrittäjät, Petri 
Täyrönen 050 084 6709 
Business Kangasala Oy, Päivi 
Kuusivaara 044 430 9246 
 
Yrittäjän tulevaisuus on yhteinen 
asiamme, jokainen yrittäjä on 
meille tärkeä.
 
Lisätietoja
businesskangasala.fi,  
facebook.com/ 
businesskangasala

Kulttuuri- ja  
vapaa-aikapalvelut
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Apua ja ohjeita yrittäjille 
poikkeustilanteessa 

Opetus ja varhaiskasvatus

Tekniset palvelut

• valtakunnallinen koronaneuvonta-
puhelin 029 553 5535 arkisin  
klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15
• mielenterveys- ja päihdepal-
velujen auttava puhelin korona-
pandemiasta johtuvaan huoleen 
ja epävarmuuteen 03 5655 4050 
ma-pe klo 12–15.30

OmaAsemien neuvonta- ja  
ajanvaraus ma-pe klo 8–15 
• Kangasala Keskustan  
alueen OmaAsema  
03 5655 4012 
• Kangasala Eteläisen  
alueen OmaAsema  
03 5655 4014
• Suoraman OmaAsema  
03 5655 4013
• Ruutanan OmaAsema  
03 5655 4011
• Sahalahden OmaAsema  
03 5655 4016
• Vatialan OmaAsema  
03 5655 4015
• Pälkäneen OmaAsema  
03 5655 4018
• Luopioisten OmaAsema  
03 5655 4019

Terveyskeskuspäivystys  
03 5655 4025 ma–to klo 8–21,  
pe klo 8-16

Muulloin, jos asiasi on kiireellinen 
eikä voi odottaa seuraavaan 
arkipäivään.

• TAYS Valkeakosken päivystys  
03 311 67260
• TAYS Keskussairaalan lasten 
päivystys alle 16-vuotiaille  
03 3116 3345.

Laboratoriopalvelut
Laboratorion (Fimlab) näyt-
teenottopisteet Sahalahdella, 
Pälkäneellä ja Luopioisissa on 
toistaiseksi suljettu. Keskuster-
veysaseman laboratorio palvelee 
normaalisti. 

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollossa hoi-
detaan kiireelliset asiat. Kou-
luterveydenhuoltoa tarjotaan 
Kangasalan ala- ja yläkoululaisille 
sekä lukiolaisille Pikkolan kam-
puksen kouluterveydenhuollossa. 

Kouluterveydenhuollon palveluja 
yläkoululaisille on myös Pitkäjär-
ven koululla. 

Vanhuspalvelut

Kotihoidon ja pitkäaikaishoi-
don palvelut toimivat pääosin 
normaalisti. Asumisyksiköissä on 
vierailukielto. 

Neuvontapuhelimia
• Ikäneuvo-neuvontapuhelin  
040 733 3949 arkisin klo 8–16
• Kangasalan kauppakassi- 
neuvontapuhelin 044 481 3075 
arkisin klo 8–16. 

Valtioneuvoston toimintaoh-
je yli 70-vuotiaille sosiaalisten 
kontaktien välttämisestä ei estä 
välttämätöntä asiointia ter-
veyspalveluissa, apteekissa ja 
kaupassa. 

Halutessaan ikäihmiset voivat 
pyytää apua kauppa- ja apteek-
kiasiointiin sukulaisilta, ystäviltä 
tai naapureilta. 

Kauppakassi-neuvontapuhe-
limesta saa tietoa kauppa- ja 

asiointiapua tarjoavista yksityis-
henkilöistä, yhdistyksistä, seurois-
ta ja yrityksistä.

 Kangasalan kaupunki suosit-
taa, että yli 70-vuotiaat pyytäi-
sivät apua ensisijaisesti läheisiltä 
tai kaupungin neuvontanumerois-
ta sen sijaan, että luovuttaisivat 
rahojaan tai pankkikorttejaan 
apua tarjoaville tuntemattomille 
henkilöille. 

Sosiaali- ja perhepalvelut

Jos sairastut hengitystietuleh-
dukseen, peru sosiaalipalveluihin 
varaamasi vastaanottoaika.

Sosiaalityön, perhetyön, perhe-
neuvolan, kehitysvammahuollon 
ja vammaispalvelun palveluja 
tarjotaan pääosin normaalisti. 

Kehitysvammahuollon asu-
misyksiköissä on vierailukielto. 
Ryhmämuotoinen työ- ja päivä-
toiminta on keskeytetty toistai-
seksi. 

Aikuisten ja lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut palvelevat asiak-
kaita enemmän puhelimessa ja 

sähköisten asiointimahdollisuuk-
sien avulla. 

Oireettomina asiakkaat voivat 
asioida heille varatuilla ajoilla 
ellei oman työntekijän kanssa ole 
toisin sovittu. 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
jatkaa käyntejä niissä perheissä, 
joissa kaikki perheenjäsenet ovat 
terveitä.

Neuvontapuhelimia
• sosiaalikeskuksen neuvonta  
040 133 6198 arkisin klo 9–11
• sosiaalipäivystys arkisin kiireelli-
sissä lastensuojelun asioissa  
050 469 9724 klo 8–16
• sosiaalipäivystys muina  
aikoina 050 062 5990  
(virka-ajan ulkopuolella). 

Viikolla 13 avataan neuvontanu-
mero lapsille ja nuorille, jossa hei-
dän on mahdollista saada apua ja 
tukea arjessa mieltä askarrutta-
viin asioihin ja huoliin. 

Tästä tiedotetaan tarkemmin 
Kangasalan kaupungin verkko- 
sivuilla. 

Arvoisat kangasalalaiset

Kangasalan 
kaupungin 

 virtuaalisten 
TAPAHTUMIEN

 kevät alkaa

 TORSTAINA
2.4.2020 

KLO 17 

Katso 
Anna Inginmaan 

maksuton  
virtuaalikonsertti 

suorana 
Kangasalan kaupungin 

YouTube –kanavalla. 

Konserttia  
mahdollistamassa 

www.kangasala.fi

KAIKKI KIVA  
EI OLE PERUTTU!  

Kaupunki  järjestää kaikille 
avoimen Anna Inginmaan 

virtuaalikonsertin 2.4


