Pöytyän kunta / sivistystoimi
SIVISTYSPALVELUT 14.5.2020 ALKAEN
Pöytyän kunta järjestää sivistyspalvelut 14.5.2020 alkaen hallituksen 29.4.2020 ja 4.5.2020
antamien päätösten, linjausten ja suositusten mukaisesti. Muutokset koskevat sivistystoimen
palveluja laajasti.
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Varhaiskasvatusta koskevat rajoitustoimet päättyvät hallituksen linjaaman mukaisesti 13.5.2020.
Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään 14.5.2020 alkaen varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevan
lainsäädännön ja määräysten mukaisesti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annettuja
toimintaohjeita noudattaen.
Varhaiskasvatusyksiköiden toiminnan järjestämisessä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön
sekä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen liitteenä olevia ohjeita.
Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus järjestetään 14.5.2020 alkaen seuraavasti:
Kyrö

Kyrön varhaiskasvatusyksikkö, Elisenvaaran yhtenäiskoulun Heikinsuon yksikkö

Riihikoski

Metsälauhan varhaiskasvatusyksikkö, Maijala, Kurkitalo

Yläne

Yläneen varhaiskasvatusyksikkö, esiopetusyksikön tilat, tarpeen ja mahdollisuuksien
mukaan osa Yläneen kunnanviraston käytössä olleista tiloista

Perhepäivähoito perhepäivähoitajien kodeissa.
Esiopetus järjestetään lähiopetuksena. Etäopetus päättyy 13.5.2020.
Järjestelyjä tarkastellaan tarpeen mukaan varhaiskasvatuspalveluihin ja esiopetukseen
osallistuvien lasten määrän mukaisesti. Varhaiskasvatusyksiköissä vältetään kaikkea eivälttämätöntä asiointia.
Tiloihin, jotka eivät aiemmin ole olleet varhaiskasvatuskäytössä, laaditaan muuttuneen käytön
huomioivat pelastussuunnitelmat.
Valtioneuvoston suositus lasten hoitamisesta mahdollisuuksien mukaan kotona ei 14.5.2020
alkaen ole enää voimassa. Huoltajat päättävät varhaiskasvatuspalvelujen käytöstä, kuten
normaaliolosuhteissakin. Esiopetukseen osallistutaan perusopetuslain mukaisesti, ellei
poissaoloon ole erityisestä syystä myönnetty lupaa. Luvan myöntämisestä päättää huoltajan /
huoltajien hakemuksesta varhaiskasvatuspäällikkö.
Esiopetuskuljetukset järjestetään turvallisuusohjeet huomioiden. Kuljetuksissa hyödynnetään
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan sopimusyritysten käytettävissä olevia lisäautoja. Mikäli
käytettävissä olevien autojen määrä ei ole riittävä, käytetään kuljetusten toteuttamisessa
tarvittaessa kohteeseen 7 Muut tarvittavat esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetukset varattuja
autoja liikennöitsijöiden kanssa sovittavan mukaisesti. Erityistilanteissa huoltajalle voidaan
myöntää saattoavustus oppilaan kuljettamiseksi esiopetusyksikköön / kuljetusreitille ja takaisin.
Saattoavustuksen myöntäminen koskee riskiryhmiin kuuluvia oppilaita / oppilaita, joiden perheessä
on riskiryhmään kuuluvia (lääkärinlausunto), sekä tilanteita, joissa kuljetuksen järjestäminen
kunnan toimesta on erityisen hankalaa.
Opiskeluhuolto toteutetaan turvallisuusohjeet huomioiden.
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Huoltajia pyydetään perjantaihin 8.5.2020 klo 12.00 mennessä ilmoittamaan
varhaiskasvatusyksikköön (päiväkotiin) lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen
14.5.2020 alkaen.
Lapsen ollessa sairas ei varhaiskasvatuspalveluihin tule osallistua. Ohje koskee myös lieviä
ylähengitystieinfektioita (nuha, yskä, kurkkukipu). Ks. tarkemmin OKM ja THL ohje.
Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän
vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut
vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen. (OKM ja THL
ohje 4.5.2020.)

Koulut
Perusopetusta koskevat rajoitustoimet päättyvät hallituksen linjaaman mukaisesti 13.5.2020.
Perusopetus järjestetään 14.5.2020 alkaen perusopetusta koskevan lainsäädännön ja määräysten
mukaisesti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annettuja toimintaohjeita noudattaen.
Perusopetus annetaan 14.5.2020 alkaen kaikille vuosiluokille lähiopetuksena. Etäopetus päättyy
13.5.2020.
Opetus ja muu koulujen toiminta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön sekä terveyden- ja
hyvinvoinnin laitoksen liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.
Opetus järjestetään kouluittain seuraavasti:
Elisenvaaran yhtenäiskoulu
Elisenvaaran yhtenäiskoulun tilat Elisenvaaran, Heikinsuon (mukaan lukien Karinaisten väistötilat),
Kaulanperän ja Kyrön yksiköissä, Elisenvaaran lukion tilat. Tarpeen mukaan Pop-Areenan ja
Lukontalon tilat.
Riihikosken yhtenäiskoulu
Riihikosken yhtenäiskoulun tilat, Kisariihi. Tarpeen mukaan muut tilat.
Yläneen yhtenäiskoulu
Yläneen yhtenäiskoulun tilat, Luontokapinetin tilat. Tarpeen mukaan Yläneen kunnanviraston
käytössä olleet tilat.
Liikunnanopetus järjestetään kaikissa kouluissa pääosin ulkoliikuntana, liikuntasalitiloja
hyödynnetään muussa opetuksessa.
Kouluruokailu järjestetään kaikissa kouluissa luokissa sekä ruokalatiloissa porrastaen.
Ruokalatiloja hyödynnetään opetuksessa. Ruuanjakelu hoidetaan luokan kanssa työskentelevien
aikuisten ja ruokapalvelujen henkilöstön toimesta. Ruuanvalmistuksessa ja ruokailutilanteissa
noudatetaan viranomaisten antamia hygieniaohjeita.
Tiloihin, jotka eivät aiemmin ole olleet opetuskäytössä, laaditaan muuttuneen käytön huomioivat
pelastussuunnitelmat.
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Koululaiskuljetukset järjestetään turvallisuusohjeet huomioiden. Kuljetuksissa hyödynnetään
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan sopimusyritysten käytettävissä olevia lisäautoja. Mikäli
käytettävissä olevien autojen määrä ei ole riittävä, käytetään kuljetusten toteuttamisessa
tarvittaessa kohteeseen 7 Muut tarvittavat esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetukset varattuja
autoja liikennöitsijöiden kanssa sovittavan mukaisesti. Erityistilanteissa huoltajalle voidaan
myöntää saattoavustus oppilaan kuljettamiseksi kouluun / kuljetusreitille ja takaisin.
Saattoavustuksen myöntäminen koskee riskiryhmiin kuuluvia oppilaita / oppilaita, joiden perheessä
on riskiryhmään kuuluvia (lääkärinlausunto), sekä tilanteita, joissa kuljetuksen järjestäminen
kunnan toimesta on erityisen hankalaa. Kuljetusoppilaat voivat saapua kouluun myös pyörällä tai
muulla kulkuvälineellä, mikäli huoltajat katsovat tämän perustelluksi.
Opiskeluhuolto toteutetaan turvallisuusohjeet huomioiden.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään pääosin koulujen piha-alueilla väljyyttä
koskevat ja muut opetus- ja kulttuuriministeriön sekä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet
huomioiden. Tarvittaessa toimitaan sisätiloissa.
Kouluilla vältetään kaikkea ei-välttämätöntä asiointia. Koulujen toimistopalvelut ovat huoltajien
käytettävissä puhelimitse sekä sähköpostin ja Wilman välityksellä. Paperiposti jätetään koulun
postilaatikkoon.
Perusopetukseen osallistutaan perusopetuslain mukaisesti, ellei poissaoloon ole erityisestä syystä
myönnetty lupaa. Luvan myöntämisestä päättää huoltajan / huoltajien hakemuksesta rehtori.
Huoltajia pyydetään kaikkien vuosiluokkien oppilaiden osalta ilmoittamaan perjantaihin
8.5.2020 klo 12.00 mennessä koulun toimistosihteerille, mikäli kuljetusoppilas ei 14.-30.5.2020
välisenä aikana käytä koululaiskuljetusta. Samoin huoltajia pyydetään perjantaihin 8.5.2020 klo
12.00 mennessä ilmoittamaan, mikäli koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoitettu
oppilas ei osallistu toimintaan.
Ensisijaisesti pyydämme käyttämään ilmoitusten antamisessa Wilma-viestiä.
Mahdollisissa kysymyksissä toivomme huoltajien ensisijaisesti odottavan yhteistä tiedotusta,
jotta koulut voivat keskittyä tilanteen edellyttämien järjestelyjen suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Oppilaan poikkeuksellisissa opetus- ja muissa järjestelyissä pyydämme
olemaan yhteydessä rehtoriin.
Lapsen ollessa sairas ei kouluun tule saapua. Ohje koskee myös lieviä ylähengitystieinfektioita
(nuha, yskä, kurkkukipu). Ks. tarkemmin OKM ja THL ohje 4.5.2020.
Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta vähintään seitsemän vuorokauden ajan
oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi
vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun. (OKM ja THL ohje 4.5.2020.)

Elisenvaaran lukio
Elisenvaaran lukion opetus järjestetään lukuvuoden 2019-2020 lopun ajan etäopetuksena.
Oppilaitoksen tiloissa voidaan toteuttaa yksittäisiä, välttämättömiksi arvioituja koejärjestelyjä.
Opetus järjestetään etäopiskelua, digitaalisia oppimisympäristöjä – ja ratkaisuja sekä itsenäistä
opiskelua hyödyntäen. Opetus- ja ohjausjärjestelyissä huomioidaan opiskelijat, jotka eivät pysty
opiskelemaan itsenäisesti tai hyödyntämään erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä tai
verkkoyhteyksiä.
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Toimistopalvelut ovat käytettävissä puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Paperiposti jätetään
lukion postilaatikkoon (D-viipaleen päädyssä).
Opetuksen tukipalvelut ja opiskeluhuollon palvelut järjestetään pääosin etäyhteydenpitovälineitä
käyttäen.
Auranlaakson kansalaisopisto
Auranlaakson kansalaisopisto suunnittelee lukuvuoden 2020-2021 opetusta. Opetus käynnistyy
syyslukukauden 2020 alkaessa. Opinto-ohjelmaan sisällytetään lähiopetuksen ohella myös
etäopetuksena annettavia kursseja.
Kirjastot
Kunnan kirjastojen uloslainaus käynnistyy, kun turvallisuus- ja muut järjestelyt on saatu
valmisteltua. Uloslainauksella tarkoitetaan kirjastohenkilöstön asiakkaan pyynnön mukaisesti
kokoamaa, lainaksi annettavaa aineistoa / aineistopakettia. Aineisto luovutetaan asiakkaalle
kirjastojen eteistiloissa turvallisuusohjeita noudattaen. Kirjasto tiedottaa uloslainauksen
käynnistymisen ajankohdasta ja toimintatavoista.
Kirjastojen tilat avautuvat 1.6.2020 kokoontumisrajoituksia noudattaen. 1.6.2020 alkaen sallittuja
ovat enintään 50 henkilön kokoontumiset.
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tilat ja toiminnot avataan asteittain 1.6.2020 alkaen.
Toiminnassa noudatetaan kokoontumisrajoituksia. 1.6.2020 alkaen sallittuja ovat enintään 50
henkilön kokoontumiset. Etäyhteydenpitokanavien käyttöä ja etänä järjestettäviä palveluja
jatketaan muun toiminnan ohella perustelluksi arvioidun mukaisesti.

Kaikkien sivistyspalvelujen järjestämisessä huomioidaan hallituksen ja muiden viranomaisten
antamat päätökset, määräykset, suositukset ja ohjeet. Tiedotteessa esitettyjä linjauksia
tarkennetaan ja muutetaan tarpeen mukaan valtakunnallisesti annettavien ohjeiden ja kunnassa
perustelluksi arvioidun mukaisesti.
Toivomme oppilaiden, opiskelijoiden, huoltajien ja muiden sivistyspalvelujen käyttäjien
ensisijaisesti odottavan ja seuraavan yhteistä tiedotusta, jotta sivistystoimi, varhaiskasvatus,
koulut, oppilaitokset ja muut palvelujen toteuttajat voivat keskittyä tilanteen edellyttämien
järjestelyjen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lapsen, oppilaan tai muun sivistyspalvelujen
asiakkaan palvelujen käyttämistä koskevissa erityisjärjestelyissä pyydämme olemaan yhteydessä
varhaiskasvatuspäällikköön, rehtoreihin, kirjastotoimenjohtajaan ja kulttuurisihteeriin. Koko
toimialaa koskevissa asioissa pyydämme olemaan yhteydessä sivistysjohtajaan.

Pöytyällä 6.5.2020
Sivistystoimi

Liite

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen ohje
varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille 4.5.2020
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