
Pöytyän kunta / sivistystoimi 

TIEDOTE JA VARAUTUMISOHJE KORONAVIRUSTILANTEESSA 13.3.2020 

Sivistystoimi pyrkii toiminnassaan edistämään osaltaan turvallisuutta koronavirustilanteessa. 

Suosittelemme seuraamaan viranomaisten tiedotusta ja ohjeistusta. Sivistystoimen tiedotuksessa 

ja ohjeistuksessa esitettävin käytännöin pyritään osaltaan edistämään turvallisuutta ja hyvinvointia. 

 

Tiedotus 

Sivistystoimi tiedottaa toimialaa koskevista ohjeista ja päivityksistä ohjeisiin tilanteen ja 

viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 

osalta tiedotetusta hoidetaan ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta, muissa toiminnoissa 

hyödynnetään toimijoiden käytettävissä olevia tiedotuskanavia ja yhteyksiä palvelujen käyttäjiin. 

Koronavirustilanteeseen liittyvistä asioista tiedotetaan myös kunnan internet-sivuilla.  

 

Varautuminen ja toimenpiteet 

Sivistystoimessa varaudutaan koronavirustilanteeseen jatkuvana työnä viranomaisten ohjeiden 

mukaisesti. Varautumista tehdään monialaisena yhteistyönä osana kunnan organisaation 

varautumista. 

Kunnan 12.3.2020 antamassa ohjeessa todetun mukaisesti noudatetaan myös sivistystoimen 

yksiköissä muiden varautumistoimien ohella seuraavia: 

1. Huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja tähän ohjeistamisesta 

terveydenhuollon viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. 

2. Vältetään kättelyä noudattaen kättelykieltoa kaikissa toimipisteissä ja kohtaamisissa. 

3. Pyritään välttämään turhia vierailuja kaikkiin kunnan toimipisteisiin. Sivistystoimen 

yksiköissä ei toistaiseksi oteta vastaan vierailijoita ulkomailta. Myöskään kotimaisten 

ryhmien vierailuja ei toistaiseksi järjestetä. 

4. Kunnan järjestämien tilaisuuksien tavoin perutaan kaikki sivistystoimen yksiköiden 

järjestämät yleisötilaisuudet ja retket toukokuun loppuun saakka. Peruutus koskee myös 

leirikouluja, luokkaretkiä ja uimaopetuskäyntejä. 

Kunnan johtoryhmä on päättänyt lisäksi, että 

1. Auranlaakson kansalaisopiston opetus, luennot ja muut tilaisuudet peruutetaan toukokuun 

loppuun saakka. 

2. Nuorisotilat pidetään kiinni ja kokoontumista edellyttävä toiminta peruutetaan toukokuun 

loppuun saakka. 

3. Liikunnanohjaajan ohjausryhmät ja muu liikuntatoimen kokoontumista edellyttävä toiminta 

peruutetaan toukokuun loppuun saakka. 

4. Koulujen kerhotoiminta peruutetaan toukokuun loppuun saakka. 

Kurssi- ja muiden maksuhyvitysten palauttamista valmistellaan. Toimenpiteillä halutaan kunnan 

antamassa ohjeistuksessa todetun tavoin ehkäistä riskiä saada koronavirustartunta. 

Päiväkotien, koulujen ja lukion toiminta jatkuu toistaiseksi, samoin koululaisten aamu- ja 

iltapäivätoiminta. Kirjastot ovat avoinna toistaiseksi. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan. 

Sivistystoimen varautumisena ohjeistetaan lisäksi seuraavaa: 

1. Huoltajia ohjeistetaan tutustuttamaan lapset ja nuoret käsi- ja yskimishygieniasta 

huolehtimiseen terveydenhuollon viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Samoin 

muita sivistyspalvelujen käyttäjiä pyydetään osaltaan huolehtimaan hyvästä käsi- ja 

yskimishygieniasta. Thl:n ohje: https://aineistopankki.thl.fi/l/28Kmmw89m2Hn.  

https://aineistopankki.thl.fi/l/28Kmmw89m2Hn


2. Koulujen oppilaita ja lukion opiskelijoita ohjeistetaan ottamaan kaikki koulukirjat, vihot ja 

henkilökohtaisessa käytössä olevat opiskeluvälineet mukanaan kotiin, ja säilyttämään niitä 

toistaiseksi kotona. Tällöin materiaali on mahdollisessa etäopetuksen järjestämisen 

tilanteessa käytettävissä. 

3. Huoltajia, jotka eivät ole ottaneet Wilma-tunnuksiaan käyttöön, pyydetään aktivoimaan 

tunnukset. Asiassa pyydetään tarvittaessa olemaan puhelimitse yhteydessä koulun 

toimistosihteeriin. 

4. Kaikkia oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia pyydetään tarkistamaan ja tarvittaessa 

päivittämään esiopetukseen, koululle ja lukiolle ilmoitetut yhteystietonsa. Tiedot pyydetään 

päivittämään ensisijaisesti itse Wilmassa selainversiota käyttäen (ei puhelinsovelluksella), 

tai sähköpostitse koulun toimistosihteerille (Yläneen yhtenäiskoulun osalta suunnittelija-

toimistosihteeri Maria Kallio-Järvenmäelle, puh. 040 672 3056, sähköposti: maria.kallio-

jarvenmaki@poytya.fi). Samoin pyydetään varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten 

huoltajia, kansalaisopiston opiskelijoita sekä kirjastojen ja vapaa-aikapalvelujen käyttäjiä 

päivittämään antamansa yhteystiedot organisaatioille, joiden palveluja käyttävät. 

Yhteystietojen ajantasaisuus tilanteessa on tiedotuksen onnistumiseksi erittäin tärkeää. 

5. Perussairauden vuoksi tai muuten riskiryhmään kuuluvien lasten ja nuorten huoltajia 

pyydetään olemaan yhteydessä hoitavaan lääkäriin mahdollisten opiskelua koskevien 

erityisjärjestelyjen suunnittelemiseksi. 

Varautumisen osalta tarkastellaan sivistystoimen toimintaa koskien lisäksi muun muassa 

seuraavia: 

- etäopetuksen antamiseen ja muihin erityisjärjestelyihin varautuminen 

- tukiopetuksen antamiseen varautuminen 

 

Toiminta varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten, koulujen oppilaiden ja lukion 

opiskelijoiden palatessa matkalta 

Matkalta palaavien, varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten, koulujen oppilaiden ja lukion 

opiskelijoiden suositellaan / tilanteen edellyttäessä määrätään olevan kotona 14 vuorokauden ajan 

ennen päivähoitoon, kouluun tai lukioon palaamista. Huoltajia ja täysi-ikäisiä opiskelijoita 

pyydetään ennen lapsen tuomista päivähoitoon tai oppilaan / opiskelijan tuloa kouluun / lukioon 

olemaan puhelimitse yhteydessä varhaiskasvatuspäällikköön tai koulun / lukion rehtoriin 

(yhteystiedot jäljempänä). Tilanteissa toimitaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. 

Viranomaiset suosittelevat välttämään matkustamista.  

Tietoa toiminnasta matkalta palattaessa löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sivuilta 

osoitteessa www.thl.fi. Viranomaiset ovat myös valmistelemassa kotiin lähetettävää tietopakettia 

koronavirustilanteesta. 

 

Toiminta sairaustilanteissa 

Pitkään käytössä olleen ohjeen mukaan päiväkotiin tai kouluun ei tule tulla sairaana. Epäiltäessä 

koronavirustartuntaa tulee noudattaa terveydenhuollon viranomaisten antamia ohjeita. Tietoa 

asiassa löytyy Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sivuilta osoitteesta www.thl.fi sekä 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tiedotuksesta: koronainfo arkisin klo 10-12 puh.  

040 183 9092, virka-aikana puh. 02 486 41270 tai muuna aikana VSSHP päivystys  

puh. 02 313 8800. 

 

 

 

 

http://www.thl.fi/
http://www.thl.fi/


 

Yhteydenotot kysymyksiä herättävissä tilanteissa 

Varhaiskasvatuspalveluja käyttäviä lapsia, koululaisia ja opiskelijoita sekä muita sivistystoimen 

palveluja käyttäviä koskevissa, koronavirustilanteessa toimimiseen liittyvissä kysymyksissä 

pyydämme asianomaista tai huoltajaa olemaan yhteydessä seuraaviin: 

 

Tehtäväalue Viranhaltija/työntekijä 

  

Koko sivistystoimen toimialaa koskevat 
kysymykset 
 

sivistysjohtaja Marianne Mäkelä, puh. 040 672 3190  

Varhaiskasvatus / päiväkodit ja 
perhepäivähoito 
 

varhaiskasvatuspäällikkö Virpi Lukkarla,  
puh. 050 400 3276 

Elisenvaaran yhtenäiskoulu 
 

rehtori Mika Virtanen, puh. 044 0868 121 

Riihikosken yhtenäiskoulu 
 

rehtori Minna Savo, puh. 040 672 2956 

Yläneen yhtenäiskoulu 
 

rehtori Jaakko Heikkilä, puh. 050 590 6733 

Elisenvaaran lukio 
 

rehtori Ari Höyssä, puh. 040 687 1891 

Auranlaakson kansalaisopisto rehtori Ilkka Virta, puh. 0400 960 748 
 

Kirjasto 
 

kirjastotoimenjohtaja Laila Uusitalo,  
puh. 040 143 5701 

Kulttuuri- liikunta- ja nuorisopalvelut 
 

kulttuurisihteeri Taina Myllynen, puh. 050 560 7168 

 

 

Pöytyällä 13.3.2020 

Sivistystoimi 


