
KORONAVIRUS  TIEDOTE 8 / 17.3.2020  

KOULUJEN JA VARHAISKASVATUSYKSIKÖIDEN TOIMINTA 

Varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat tällä hetkellä normaalisti. Mikäli muutoksia palveluverkkoon joudutaan 
tekemään tiedottaa asiasta varhaiskasvatuksen esimies. Varhaiskasvatuksen tilat, kuten koulujenkin tilat 
ovat suljettuja ulkopuoliselta toiminnalta. Lasten jättö ja nouto ulkoa eli huoltajat eivät kulje sisätiloihin. 
 
Koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään ajalla 18.3.202013.4. Oppilaat jäävät kotiin 
korvaavaan opetukseen.  
 

• 0-4 luokat. Luokanopettaja laatii luokalle lukujärjestyksen ajalle 18.3.-13.4 ja oppilaat opiskelevat 
kotona tämän lukujärjestyksen mukaisesti. 

o Opettaja toimittaa ohjeet, tehtävät ja materiaalit oppilaille aamuisin klo 8.00-9.00. 
o Opettaja on tavoitettavissa ja käytettävissä lukujärjestyksen mukaisesti. 
o Opettajat antaa tarkemmat toimintaohjeet; tiedot käytettävistä viestivälineistä, 

aikatauluista yms. viimeistään huomenna keskiviikkona 18.3.2020. 
• 5-9 luokat. Oppilaat opiskelevat normaalin lukujärjestyksensä mukaisesti. 

o Jokaisen aineen opettaja toimittaa ohjeet, tehtävät ja materiaalit oppilaille aamuisin klo 
8.00-9.00 oman oppiaineensa osalta normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.  

o Opettajat ovat tavoitettavissa ja käytettävissä lukujärjestyksen mukaisesti ja ohjaavat sekä 
neuvovat tarvittaessa oppilaita. 

o Jokainen aineenopettaja antaa tarkemmat toimintaohjeet oman oppiaineensa osalta; 
tiedot käyttämistään viestivälineistä, opetusteknologiasta, aikatauluista yms.      

• 0-3 luokat. Lähiopetusta tarjotaan Elomaan koululla klo 9.00-13.00 niille oppilaille, joiden 
molemmat vanhemmat toimivat yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla / kriittisissä 
työtehtävissä. 

o Tarvekartoitus tämän tiistain 17.3.2020 kuluessa. 
o Huoltajille tiedotetaan 17.3.2020 klo 23 mennessä. 

• Iltapäiväkerhotoiminta on toistaiseksi suljettu. Mikäli asiaan tulee muutoksia informoidaan asiasta 
asianosaisia välittömästi. 

• Kaikkien oppilaiden osalta pääasiallinen viestiväline on Wilma. Opettajat ovat Wilman kautta 
tavoitettavissa ja ohjeet tulevat pääosin Wilman välityksellä. Myös muita välineitä käytetään ja 
opettajat tiedottavat oppilaita tämän osalta. 

• Kaikki yksittäisen luokan tai oppiaineen opiskeluun liittyvät lisätiedot antaa kyseisen luokan / 
oppiaineen opettaja. 

 
On syytä muistaa, että opettajat ovat oppilaiden käytettävissä oppilaiden lukujärjestyksen mukaisesti ja 
ovat valmiina ohjaamaan oppilaita korvaavissa opiskeluissaan. Myös kodin ja koulun välinen yhteistyö 
korostuu tällaisena poikkeuksellisena aikana ja poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä. Opettajat antavat 
lisätietoja, ohjeita ja ohjausta, joten kenenkään ei tarvitse selvitä tilanteesta yksin. Yhteydenotot 
ensisijaisesti Wilman välityksellä tai opettajan antamien erillisohjeiden mukaisesti. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Koulujen ja varhaiskasvatuksen yleisen toiminnan osalta lisätietoja antaa edelleen tarvittaessa rehtori 
Petteri Lahdelma ensisijaisesti Wilma -viestein tai sähköpostitse ja kiireellisissä tilanteissa puhelimitse 050 
5959295.  

Tsemppiä ja voimia kaikille oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle! Kaikkien voimia koetellaan seuraavan 
kuukauden aikana, mutta yhdessä selviämme tästä varmasti ja ihan pienistä asioista ei nyt kannata 
murehtia.  

Hirvensalmella 17.3.2020 Petteri Lahdelma 


