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7.8.2020
Sivistystoimi valmistautuu käynnistyvään toimintakauteen tavoitteena järjestää laadukkaat palvelut
varhaiskasvatuksessa,

esi-

ja

perusopetuksessa,

koululaisten

aamu-

ja

iltapäivätoiminnassa,

lukiokoulutuksessa, taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopalveluissa. Palvelujen kautta edistämme osaltamme lasten, nuorten ja aikuisten kasvun, oppimisen,
virkistäytymisen ja itsensä kehittämisen mahdollisuuksia.
Sivistystoimen toiminta järjestetään viranomaisten koronavirustilanteessa antaman ohjeistuksen ja tämän
pohjalta kunnassa laadittujen ja laadittavien suunnitelmien mukaisesti. Ohjeita antavat eri viranomaiset.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatukselle, kouluille,
oppilaitoksille ja korkeakouluille 4.8.2020 antamat ohjeet löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilta seuraavasta osoitteesta:
https://minedu.fi/-/varhaiskasvatukseen-kouluille-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille-paivitetytsuositukset-koronaviruksen-ehkaisemiseksiOpetushallitus on samoin antanut ohjeita varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen
koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjille. Ohjeet löytyvät opetushallituksen
internet-sivuilta osoitteessa:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus
Kirjastojen toimintaa koskevia ohjeita on antanut aluehallintovirasto:
https://www.avi.fi/web/avi/kirjastot-ajankohtaista
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sivuilta osoitteessa www.thl.fi löytyy tietoa koronaviruksesta
ja virustilanteesta sekä ohjeita niin yksittäisille ihmisille kuin eri toimijoillekin.
Pöytyän kunnan sivistyspalveluja antavissa yksiköissä noudatettavista toimintatavoista tiedotetaan
sivistystoimen tiedotteiden ohella varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen, oppilaitosten, opiskeluhuollon,
kirjastojen sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen tiedotteissa. Pyydämme oppilaita, opiskelijoita,
huoltajia ja muita palvelujen käyttäjiä tutustumaan yllä olevista osoitteista löytyviin ohjeisiin samoin kuin
sivistystoimen yksiköiden tiedotteisiin, ja seuraavan toimintakauden aikana annettavaa tiedotusta
aktiivisesti. Ohjeiden noudattaminen on turvallisuuden edistämiseksi ja viruksen leviämisen ehkäisemiseksi
tärkeää. Viranomaisten antamia ohjeita päivitetään tilanteen edellyttämän mukaisesti, samoin

Pöytyän kunta | Puh. (02) 481 000 | PL 16, 21801 Kyrö | www.poytya.fi
Kyrön toimipiste, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö | Riihikosken toimipiste, Turuntie 639, 21870 Riihikoski
Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski

täydennämme ja muutamme tarpeen mukaan sivistyspalveluissa noudatettavia toimintatapoja ja ohjeita.
Tiedotuksessa hyödynnämme kunnan internet-sivuja sekä tehtäväalueiden suoria tiedotuskanavia.
Sivistystoimi

varautuu

myös

mahdollisiin

erityisjärjestelyihin,

kuten

etäopetuksen

antamiseen,

toimintakäytänteitä etukäteen suunnitellen. Suunnittelua tehdään yhteistyössä sivistystoimen, kunnan
muiden toimialojen edustajien ja yhteistyötahojen kesken.
Toimintakausi on alkamassa poikkeuksellisessa tilanteessa, mutta toivon yhteistyössä kanssanne ja eri
toimijoiden kesken onnistuvamme rakentamaan tästä niin palvelujen käyttäjille kuin eri yksiköissä
työskentelevillekin myönteisen. Sivistyspalvelujen tarjoamat mahdollisuudet antavat osaltaan voimavaroja
vaativissa tilanteissa.
Hyvää alkavaa syksyä kaikille!
Marianne Mäkelä
sivistysjohtaja
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