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AJANKOHTAINEN TILANNE 

Suomessa varaudutaan yhä laajenevaan epidemiaan ja riski tartunnan saamiselle on kohonnut koko 
Suomessa. Tartuntoja on todettu jokaisessa Suomen maakunnassa. Suurin osa tapauksista on todettu 
Uudenmaan alueella ja epidemia etenee eri tahdissa eri puolilla maata. Hallitus on tiukentanut 
rajoittamistoimenpiteitä sulkemalla ravintolat ja kahvilat sekä rajoittamalla liikkumista eristämällä 
Uudenmaan maakunnan. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on vähentää ihmisten lähikontaktien määrä 
niin vähäiseksi kuin mahdollista. Tässä asiassa myös meidän kansalaisten velvollisuudet omassa 
toiminnassamme ovat avainasemassa. On ymmärrettävä, että määräyksiä on noudatettava tinkimättä ja 
kaikkia perheen ulkopuolisia lähikontakteja tulee välttää. 

Ajankohtainen tilannekuva päivittyy THL:n sivuille:  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta 
 

KOULUJEN TOIMINTA HIRVENSALMELLA 

Hallitus on jatkanut lähiopetuksen keskeytystä 13.5.2020 saakka. Toiminta jatkuu aiemmin annettujen 
toimintaohjeiden mukaisesti. Opettajat ovat edelleen oppilaiden käytettävissä oppilaiden lukujärjestyksen 
mukaisesti ja ovat valmiina ohjaamaan oppilaita opinnoissaan. Etäopetusjakson pitkittyessä sekä 
oppilaiden, että huoltajien jaksamisen kannalta huomioitavia asioita: 
 

1. Mikäli opintojen suorittaminen tai arjessa jaksaminen on haastavaa ei asian kanssa tule tai tarvitse 
jäädä yksin. Helpoiten apua saat ottamalla yhteyden omaan luokanopettajaasi / luokanvalvojaasi 
joko puhelimitse tai Wilma -viestillä. 

2. Kodin ja koulun välinen yhteistyö korostuu tällaisena poikkeuksellisena aikana ja poikkeuksellisissa 
opetusjärjestelyissä, mutta on hyvä muistaa että huoltajan tehtävänä ei ole vastata opetuksesta. 
Oppilaat tarvitsevat tukea, kannustusta ja ohjeita, mutta vastuu itse opetuksesta on 
etäopetuksessakin opettajalla. Älä siis näännytä itseäsi opettajana toimimisella vaan säästä 
voimiasi normaaliin vanhemmuuteen, perheen arkeen, yhdessäoloon ja jaksamiseen liittyvin 
asioihin. 

3. Huomioi, että opintoihin on oman opettajan tuen lisäksi saatavissa monenlaista tukea. 
o Luokanopettajasi sekä aineenopettajasi antaa tukiopetusta sitä tarvitseville. Ole 

yhteydessä omaan opettajaasi mikäli tarvitset enemmän tukea opintojen suorittamiseen. 
o Erityisopettaja Rauni Sviili on oppilaiden, opettajien ja huoltajien käytettävissä matalalla 

kynnyksellä päivittäin klo 9-13. Yhteys puhelimitse 050 5587219 tai Wilma -viestillä. 
o Opinto-ohjaaja Terhi Venemieheltä saat ohjausta opintoihin liittyen. Yhteys puhelimitse 

050 3624148 tai Wilma -viestillä. 
o Koulunkäyntiavustaja on myös käytettävissä oppilaiden tueksi. Opettajat koordinoivat 

tuen tarvetta ja avustajan tehtäviä. Ole yhteydessä omaan opettajaasi. 
4. Nuorisotyö on toiminnassa, mutta sekin luonnollisesti etänä. Taija Utriainen ja Katri Järvinen 

päivystävät nuorten some-kanavissa ja etsivä nuorisotyöntekijä Katri Järvisen tavoittaa numerosta 
050 408 3572. 

5. Lapsen ja nuoren kokonaistilanteeseen liittyvissä asioissa koulukuraattori Taina Tillanen on 
edelleen tavattavissa. Tapaamiset pääasiassa etäyhteyksin, mutta tarvittaessa myös 
lähitapaamisena. Yhteys Wilma -viestillä tai puhelimitse 040 5655283. 

6. Tukea ja ohjausta lapsiperheen arkeen antaa perheohjaaja Riikka Koponen. Hänet tavoittaa 
puhelimitse 040 3597353 tai sähköpostitse riikka.koponen@essote.fi. 

 



Koulujen ja varhaiskasvatuksen yleisen toiminnan sekä Elomaan koulun toiminnan osalta lisätietoja antaa 
edelleen tarvittaessa rehtori Petteri Lahdelma ensisijaisesti Wilma -viestein tai sähköpostitse ja kiireellisissä 
tilanteissa puhelimitse 050 5959295.  
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