
KORONAVIRUS / LUKUVUODEN ALOITUS TIEDOTE 12 / 5.8.2020 

YLEISTILANNE 

THL:n mukaan koronatilanne on Suomessa tilanne vakaa ja uusia tartuntoja on todettu päivittäin 10-15 
kappaletta. 1.8.2020 alkaen on iso osa rajoitustoimista päättynyt ja monin paikoin on palattu lähemmäs 
normaaliajan toimintamalleja. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tilanne ei ole maailmanlaajuisesti 
katsottuna helpottanut vaan pikemminkin päinvastoin. Viime viikkoina on maailmassa kirjattu 
ennätysmäärä uusia tartuntoja eikä virus ole suurimmassa osassa maailmaa hallinnassa. Koska pandemia ei 
tunne valtion rajoja ja matkustaminen yhä useammille alueille ja alueilta on mahdollista tulee meidän 
Suomessakin edelleen huomioida virustilanne päivittäisessä käyttäytymisessämme ja varautua myös 
tilanteen heikkenemiseen syksyn edetessä.  

Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti toteutetaan perusopetus lukuvuoden 2020-2021 alkaessa 
lähiopetuksena ja lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Vaikka opetus toteutetaan 
lähiopetuksena ja normaalilainsäädännön puitteissa normaalitilanteeseen emme kuitenkaan palaa vaan 
koronaviruksen olemassaolo myös Etelä-Savossa tulee huomioida. Kouluissa toimitaan THL:n ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön ohjeistus huomioiden pyrittäessä turvalliseen oppimisympäristöön. 

1. Oppilas tai henkilökuntaan kuuluva ei tule kouluun mikäli hänellä on oireita. Tämä on aivan 
ehdoton toimintamalli ja koulu edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista, jotta voimme turvata 
itsemme, kouluyhteisön muiden jäsenten sekä läheistemme turvallisuuden. 

2. Käsi- ja yskimishygieniasta huolehditaan tinkimättä. Tämä on yksinkertaisin ja tehokkain tapa estää 
koronaviruksen kuten kaikkien muidenkin taudinaiheuttajien leviämistä. 

3. Oppilaiden pulpetit sijoitetaan luokkatilassa edelleen siten, että tila täytetään mahdollisimman 
väljästi. Hirvensalmella opetusryhmät ovat pieniä ja luokkatilat kohtuullisen isoja. 

4. Opetusta ulkotiloissa suositellaan normaalitilannetta enemmän. 
5. Lähikontaktit minimoidaan opetusryhmän ja oppiaineen sallimissa puitteissa.  
6. Emme edelleenkään kättele tai halaile koulussa. 
7. Isompia yleisötilaisuuksia ei järjestetä toistaiseksi; vain oman ryhmän tilaisuudet ovat mahdollisia. 
8. Ruokailun järjestelyissä noudatetaan tarkennettuja hygieniaohjeita. 
9. Koulun tilojen siivouksesta / puhdistuksesta huolehditaan tehostetusti koulupäivän aikana. 
10. Toistaiseksi vain oppilaat ja koulun henkilökunta käyttävät koulupäivän aikana koulurakennuksen 

sisätiloja. Rajoitus ei koske yksittäisiä etukäteen sovittuja tilanteita. Näin pyritään osaltaan 
minimoimaan lähikontaktien määrää. 

TOIMINTAOHJEET OPPILAILLE LUKUVUODEN KÄYNNISTYESSÄ 

1. Pese kädet huolellisesti saippualla kotona juuri ennen kouluun lähtöä. 
2. Kouluun saavuttuasi odota oppitunnin alkua oman luokan oppilaiden kanssa. 
3. Esioppilaat ja ensimmäisen luokan oppilaat käyttävät alapihan nk. esiopetuksen sisäänkäyntiä, 2.-4. 

luokan oppilaat käyttävät alapihan pääsisäänkäyntiä ja 5.-9. luokkien oppilaat yläpihan 
pääsisäänkäyntiä. 

4. Vältä tarpeettomia lähikontakteja toisiin oppilaisiin ja henkilökuntaan. 
5. Yski aina nenäliinaan tai hihaan mikäli sinua yskittää. 
6. Pese kädet huolellisesti saippualla aina ulkoa sisälle tullessa ja ennen ruokailuun siirtymistä sekä 

yskittyäsi. 
7. Toimi ruokailussa oman opettajan ja ruokapalveluhenkilöstön ohjeiden mukaisesti. 
8. Pese kädet huolellisesti saippualla ennen kotiin lähtöä. 

Koulun tiloissa on myös saatavissa käsidesiä; voit käyttää sitä kouluun tullessasi, lähtiessäsi tai tarpeen niin 
vaatiessa. 



 

MIKÄLI TILANNE MUUTTUU  

Koululla on valmiudet palata toukokuun viimeisten viikkojen lähiopetuksen toimintamalleihin 
epidemiatilanteen niin edellyttäessä. Eduskunta on myös hyväksynyt väliaikaiset muutokset 
perusopetuslakiin, jotka tarvittaessa mahdollistavat poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen 
paikallisesti nopeastikin opetuksen järjestäjän eli kunnan omalla päätöksellä ajalla 1.8.-31.12.2020. 
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin eli esim. etäopetukseen on mahdollista siirtyä silloin kun se on 
koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen kannalta välttämätöntä. Mahdollisuus koskee 4.-9. vuosiluokan 
opetusta eli esiopetus ja 1.-3. luokkien opetus järjestetään tällaisessakin tapauksessa lähiopetuksena. 

KOULUKULJETUKSET 

Koulukuljetukset järjestetään normaaliajan ohjeistuksen mukaisesti. Oppilaiden omatoimista kulkemista 
pyörillä, jalan ja mopoilla suositellaan ja myös huoltajien mahdollinen kuljettaminen antaa väljyyttä etenkin 
taksein suoritettaviin koulukuljetuksiin. 
 
MIKÄLI OPPILAALLA ON OIREITA 

1. Älä mene kouluun.  
2. Ota yhteyttä puhelimitse Päivystysapu, puh. 116 117 ja toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
3. Älä mene vastaanotolle hyvinvointiasemalle ennen soittoa Päivystysapuun. 

Tarkempia toimintaohjeita tilanteessa, jossa on syytä epäillä koronavirustartuntaa, löytyy ESSOTE:n 
koronainfosta:   
https://www.essote.fi/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/sotedigi_koronatuki_info_final.pdf 

JOS OPPILAS SAIRASTUU KESKEN KOULUPÄIVÄN 

Lapsi tai nuori tulee hakea mahdollisimman pian pois koulusta mikäli hän sairastuu kesken koulupäivän. 
Lapsi tai nuori opastetaan erilliseen tilaan odottamaan noutamista. Lapsen tai nuoren ei tule hakeutua 
terveydenhoitajan vastaanotolle arvioitavaksi tai odottamaan noutoa vaan hänen tulee odottaa erillisessä 
tilassa, jonka rehtori osoittaa. Huoltajan, opettajan, hoitajan tai muun kasvattajan ei siis tule ohjata lasta 
suoraan vastaanotolle. 

OLENNAISTA 

Edellä olevasta olennaista on huolehtia siitä, että kukaan ei tule kouluun mikäli oireita ilmenee ja että 
jokainen kouluyhteisön jäsen huolehtii tinkimättä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.  

Koska tilanne Etelä-Savossa ja koko Suomessa on tällä hetkellä koronaviruksen suhteen erittäin vakaa ja 
koko maassa on päivittäin todettu vain yksittäisiä tartuntoja voimme aloittaa lukuvuoden turvallisin mielin 
ja opetus voidaan toteuttaa pääosin varsin normaaliin tapaan, toki hygieniaohjeistuksta korostetun 
huolellisesti noudattaen. Lämpimästi tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2020-2021! 

Petteri Lahdelma 


