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KOULUJEN JA VARHAISKASVATUSYKSIKÖIDEN TOIMINTA 

Varhaiskasvatuksen yksiköt pidetään toiminnassa. Ne vanhemmat, joiden on mahdollista järjestää lapsen 
hoito kotona tulee näin menetellä eli mikäli toinen vanhemmista on kotona tai hänellä on tähän 
mahdollisuus tulee myös lasten jäädä kotiin. Tällä mahdollistetaan yksiköiden toiminta myös tilanteissa, 
joissa osa henkilöstöstä ei ole käytettävissä. Asiasta sovitaan yksilöllisesti varhaiskasvatuksen esimiehen 
kanssa. Tarvittaessa varhaiskasvatusyksiköiden määrää on mahdollista vähentää ja toimintaa keskittää 
vuoropäiväkoti Omppuun. Näin toimitaan mikäli se on hoitoon tulevien lasten tai käytettävissä olevan 
henkilökunnan määrän osalta perusteltua. 
 
Koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään alkaen keskiviikkona 18.3.2020. Tiistaina 
17.3.2020 koulut ovat vielä toiminnassa, mutta ne vanhemmat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito 
kotona jo tiistaina, menettelevät näin. Oppilaan poissaoloon tiistaina riittää ilmoitus omalle opettajalle. 
 
Poikkeuksellisesti kuitenkin koulussa järjestetään esiopetus ja 1-3 luokkien opetus niiden vanhempien 
lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla myös keskiviikosta 
18.3.2020 eteenpäin. Tämän osalta tiedotamme tarkemmin kun saamme lisätietoa asiasta. Näiden 
vanhempien pyydetään olemaan yhteydessä allekirjoittaneeseen huomenna tiistaina 17.3.2020. 
Yhteydenotto ensisijaisesti Wilma -viestillä tai sähköpostitse. 

On ymmärrettävä, että koulun toiminnan keskeyttäminen ei tarkoita, että oppilailla olisi lomaa. Oppilaat 
tulevat opiskelemaan osin etäopetuksessa ja osin itsenäisesti. Oppilaiden omat opettajat tiedottavat 
oppilaiden opetusjärjestelyistä sekä huomenna, että keskiviikkona järjestelyiden edetessä ja ohjeistuksen 
tarkentuessa. Pääasiallisena tiedotuskanavana toimii Wilma -järjestelmä, mutta myös muita järjestelyjä 
tullaan käyttämään. Odota rauhassa saamiasi ohjeita ja jatkossa lisätietoja näiden asioiden osalta antaa 
oma luokanopettaja tai aineenopetuksessa kyseisen oppaineen opettaja. 

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

HUOMIOITAVAA 

Valtioneuvosto on päättänyt lukuisista ja voimakkaista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on 
virusepidemian hidastaminen siten, että terveydenhuoltojärjestelmämme kestää voimistuvan epidemian. 
Erityisesti on huomioitava, että tarkoituksena on välttää kaikkea tarpeetonta sosiaalista kontaktia. Kaikki yli 
kymmenen henkilön kokoontumiset on kielletty samoin kuin tarpeeton oleilu julkisilla paikoilla. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on äärimmäisen olennaista, että oppilaat eivät vietä aikaa yhdessä 
vaan kaikilta sosiaalisilta kontakteilta pidättäydytään. Huoltajilta ja oppilailta toivomme voimakasta 
vastuullisuutta tämän asian osalta ja valtioneuvoston antamien ohjeiden tinkimätöntä noudattamista. Näin 
yhdessä toimien selviämme tästä mahdollisimman pienin vahingoin. 

SEURAAVA TIEDOTE 

Seuraava tiedote julkaistaan huomenna tiistaina 17.3.2020 välittömästi kun valtioneuvoston päätöksiä 
tarkentavat toimintaohjeet ovat käytettävissä. Tiedottamisen painopiste siirtyy huomisesta alkaen 
opettajien oppilaille suuntaamaan opetusjärjestelyihin liittyvään tiedottamiseen. 

Hirvensalmella 16.3.2020 

Rehtori Petteri Lahdelma 


