Pöytyän kunta / sivistystoimi
SIVISTYSPALVELUT AJALLA 18.3.-13.4.2020
Tiedote 17.3.2020
Pöytyän kunta järjestää sivistyspalvelut ajalla 18.3.-13.4.2020 valtioneuvoston 16.3.2020 antamien
suositusten ja linjausten mukaisesti. Suositukset yliopistoille, ammattikorkeakouluille,
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen,
perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana
ovat tiedotteen liitteenä.
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Varhaiskasvatusyksiköt ja niiden yhteydessä annettava esiopetus jatkavat toimintaansa.
Riihikoskella toiminta keskitetään Metsälauhan päiväkotiin, ja Yläneellä esiopetuksen tiloihin.
Valtioneuvoston linjaaman mukaisesti vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää
lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Esiopetukseen on Pöytyän kunnassa mahdollista
huoltajien näin toivoessa osallistua myös etäopetuksena kotoa käsin varhaiskasvatusyksikön
kanssa sovittavan mukaisesti. Perhepäivähoidossa olevat lapset ohjataan tilanteen mukaisesti
tarvittaessa hoitoon varhaiskasvatusyksiköihin (päiväkoteihin).
Elisenvaaran yhtenäiskoulun Heikinsuon yksikön esiopetus annetaan 18.3.-13.4.2020 välisen ajan
Kyrön varhaiskasvatusyksikössä (päiväkodissa) tai etäopetuksena. Esiopetukseen järjestetään
kuljetus kuljetuksen tarvitseville oppilaille. Opetusjärjestelyjä tarkastellaan tarpeen mukaan, kun
lähiopetukseen osallistuvien esiopetuksen oppilaiden määrä on huoltajien ilmoitusten pohjalta
varmistunut.
Huoltajia pyydetään tiistaina 17.3.2020 klo 18.00 mennessä ilmoittamaan
varhaiskasvatusyksikköön (päiväkotiin) lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen ja / tai
esiopetukseen lähiopetuksena 18.3.-13.4.2020 välisenä aikana.

Koulut
Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskoulujen tilat ovat valtioneuvoston suosittaman
mukaisesti suljetut ajalla 18.3.-13.4.2020. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kouluilla
sijaitsevat tilat ovat samoin suljetut kyseisellä ajalla.
Kouluissa järjestetään kuitenkin poikkeuksellisesti vuosiluokkien 1-3 opetus lapsille, joiden
vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Poikkeuksena
järjestetään lisäksi erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville
kuitenkin niin, että vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona,
menettelevät valtioneuvoston suosituksen mukaisesti näin.
Elisenvaaran yhtenäiskoulun kaikkien yksiköiden vuosiluokkien 1-3 oppilaiden opetus ja
vuosiluokkien 1-9 erityistä tukea saavien oppilaiden opetus järjestetään yhtenäiskoulun Kyrön
yksikössä. Koululaiskuljetukset järjestetään kuljetuksen tarvitseville oppilaille. Opetusjärjestelyjä
tarkastellaan tarpeen mukaan, kun lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrä on huoltajien
ilmoitusten pohjalta varmistunut.
Opetus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua,
digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Opetus- ja
ohjausjärjestelyissä huomioidaan oppilaat, jotka eivät pysty opiskelemaan itsenäisesti tai
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hyödyntämään erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä tai verkkoyhteyksiä. Opettajat seuraavat
oppilaiden osallistumista opetukseen päivittäin.
Koulujen toimistopalvelut ovat käytettävissä puhelimitse sekä sähköpostin ja Wilman välityksellä.
Paperiposti jätetään koulun postilaatikkoon.
Kouluruokailu, opetuksen tukipalvelut ja oppilashuollon palvelut järjestetään.
Vuosiluokkien 1-3 oppilaiden, joiden vanhemmat/huoltajat työskentelevät yhteiskunnan
toiminnan kannalta kriittisillä aloilla, huoltajia sekä erityisen tuen oppilaiden huoltajia pyydetään
tiistaina 17.3. klo 18.00 mennessä ilmoittamaan koululle Wilman kautta tai soittaen, mikäli
oppilas osallistuu lähiopetukseen koululla. Samalla pyydetään ilmoittamaan tehtävät, joissa
lapsen huoltajat työskentelevät. Samoin pyydetään tiistain 17.3. aikana ilmoittamaan, mikäli
edellä mainittujen lasten hoidon järjestäminen aamulla ja iltapäivällä ennen ja/tai jälkeen
koulupäivän ei kotona ole mahdollista.
Ilmoitukset edellä mainittuihin asioihin pyydetään antamaan kouluittain seuraavasti:
Elisenvaaran yhtenäiskoulu / toinen apulaisjohtaja Markus Takala, puh. 040 672 3191
Riihikosken yhtenäiskoulu / rehtori Minna Savo, puh. 040 672 2956
Yläneen yhtenäiskoulu / rehtori Jaakko Heikkilä, puh. 050 590 6733
Ensisijaisesti pyydämme käyttämään ilmoitusten antamisessa Wilma-viestiä.
Muissa kysymyksissä toivomme huoltajien ensisijaisesti odottavan yhteistä tiedotusta, jotta
koulut voivat keskittyä tilanteen edellyttämien järjestelyjen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Elisenvaaran lukio
Elisenvaaran lukion tilat ovat valtioneuvoston suosittaman mukaisesti suljetut ajalla 18.3.13.4.2020. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään tiivistetyn aikataulun mukaisesti.
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.
Toimistopalvelut ovat käytettävissä puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Paperiposti jätetään
lukion postilaatikkoon (D-viipaleen päädyssä).
Ruokailu, opetuksen tukipalvelut ja opiskeluhuollon palvelut järjestetään. Palvelujen
toteuttamisessa noudatetaan etäyhteydenpitoa. Ruokailu toteutetaan Elisenvaaran yhtenäiskoulun
Kyrön yksikössä.
Auranlaakson kansalaisopisto
Auranlaakson kansalaisopiston tilat ovat suljetut 18.3.-13.4.2020 välisen ajan. Osallistumista
paikan päällä edellyttävä opetus on kyseisellä ajalla peruutettu.
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Kirjastot
Kunnan kirjastot ovat suljetut ajalla 18.3.-13.4.2020. Myös omatoimipalvelut ovat suljetut.
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tilat ovat suljetut ajalla 18.3.-13.4.2020. Nuoriso-ohjausta ja
etsivää nuorisotyötä annetaan kyseisen ajan verkon välityksellä ja pääasiassa kohtaamista
edellyttämättömän yhteydenpidon kautta.

Kaikkien sivistyspalvelujen järjestämisessä huomioidaan edelleen myös muut valtioneuvoston
16.3.2020 antamat suositukset ja linjaukset sekä muiden viranomaisten antamat määräykset ja
ohjeet. Tiedotteessa esitettyjä linjauksia tarkennetaan ja muutetaan tarpeen mukaan
valtakunnallisesti annettavien ohjeiden mukaisesti. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisistä
aloista valmistellaan valtakunnan tason ohjeistusta, jota myös Pöytyän kunnassa noudatetaan.
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.

Pöytyällä 17.3.2020
Sivistystoimi

Liite

Valtioneuvoston suositukset yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja
ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen,
perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille
koronaviruspandemian aikana
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