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Keväistä toukokuun alkua kotiväelle!

Lukuvuosi alkaa lähestyä loppuaan, ja sen viimeiset kaksi viikkoa tullaan 

viettämään koulussa lähiopetuksessa 14.5.2020 alkaen. 

Opetusministeriö ja THL ovat antaneet raamit ja ohjeet sille miten 

koulussa varaudutaan turvalliseen koulunkäyntiin. Kunta antaa 

tarkemmat ohjeet ja niiden avulla koetamme järjestää opetuksen 

mahdollisimman hyvin. 

Tärkeimmät ohjeet lähiopetuksen ajalle ovat 

- Sairaana ei saa tulla kouluun.

- Riskiryhmään kuuluvien lasten tilanteen arvioi hoitava lääkäri. 

- Poissaolosta tehdään rehtorille hakemus Wilmassa, kotona olevien 

lasten opetuksesta vastaavat vanhemmat 14-30.5.20 ajalla.

- Koulussa ei järjestetä isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlaa,

kuutosten kukitusta tms. Ruokailu tapahtuu luokkaryhmissä, ei 

yhteisruokailua. 

- Hygieniaan kiinnitetään erityistä huomioita opetusryhmissä ja 

siivouksessa.

- Oppilaat ovat koulupäivän aikana vain oman ryhmänsä kanssa 

tekemisissä ja koulutiloissa pyritään väljään sijoitteluun. Tähän tulee 

todennäköisesti lisäohjeita eli oppilaiden lukujärjestykset 

muuttuvat todennäköisesti tuolla ajalla. Tiedotamme 

lukujärjestyksistä heti kun asia on selvä. 

- Yhteiskäytössä olevia tietokoneita ei käytetä koulussa ajalla 14-30.5. 

ja muutenkin oppilaat käyttävät pääasiassa vain henkilökohtaisia 

tavaroitaan. Koulukirjasto ei ole käytössä viimeisten viikkojen aikana.

Muistattehan palauttaa koululta lainassa olleen tietokoneen heti 14.-

15.5. Laitteen palautuksen yhteydessä sen kunto ja toimivuus 

tarkistetaan. Jos tietokoneelle on tapahtunut jotain vahinkoja lainan 

aikana, olethan yhteydessä asiasta luokanopettajaan. 

Lukuvuoden lopun poikkeusaikatauluja

- 21.5. helatorstai on vapaapäivä kaikilla

- 27.5. ke koulua on klo 9-12, kevätjuhla korvataan videolla, jonka voi 

katsoa kotona yhdessä perheen kanssa. Tästä tulee lisätietoa 

myöhemmin. 

- 28.5. to koulua on klo 8.15-13.15

- 29.5. pe koulua on klo 9-12

- 30.5. la koulua on klo 9-11

Näihinkin kellonaikoihin voi tulla muutoksia, jos/kun joudumme 

porrastamaan oppilaiden läsnäoloa koulussa. 

Valitettavasti koululle ei voi viimeisten päivienkään aikana tulla

vanhempia korona-epidemian vuoksi. 

Koulu jatkuu syksyllä to 13.8.2020 klo 9-12 ja 14.8.2020 pe on koulua 

1-2 luokilla klo 8.15-12. ja 3-6 luokilla klo 8.15-13.15 oman opettajan 

kanssa. Toivomme hartaasti, että saisimme elokuussa jatkaa 

koulunkäyntiä normaalisti lähiopetuksessa ilman suurempia pelkoja 

tartuntavaarasta. Maailma ja suhtautuminen asioihin on kuitenkin 

muuttunut epidemian vuoksi, ja voi olla, että monet asiat tehdään 

tulevaisuudessa hieman toisin kuin ennen. 

Laitan vielä Wilma-viestillä tietoa ensi 

vuoden opettajatilanteesta, kunhan 

asiat varmistuvat.  

Kiitos mahtavasta tuesta ja 

yhteistyöstä, joka on epidemian aikana 

näyttäytynyt vahvana kotien ja koulun 

välillä!

Toivon kaikille perheille aurinkoista ja 

lempeää kesää! Pidetään edelleen 

huoli toinen toisistamme. 

Kiitollisin terveisin, Hannele 


