
 päivitetty 24.8.2020 1/5 
 

  JViu 

 

 
 

Pukkila. Lähellä. Ihana ja idyllinen. Turvallinen. Puhdas asua ja elää.   
 PUKKILAN KUNTA • 07560 PUKKILA • palvelupiste@pukkila.fi • www.pukkila.fi 

 

ROHKEUS 
LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Kirkonkylän koulun tiedote, elokuu 2020 
 
Tervehdys koteihin! 
 
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus aloittivat lukuvuoden viime 
viikolla. Kirkonkylän koulussa kouluvuosi on käynnistynyt oikein mukavasti. 
Sää on meitä suosinut ja arki on pääsemässä taasen uomiinsa. 
 
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä oppilashuollollisia tarpeita on ryhdytty 
kartoittamaan. Syyslukukauden ensimmäisten kuukausien aikana 
kartoitamme tilanteen ja luokanopettajat, laaja-alainen erityisopettaja tai 
koulukuraattori ovat koteihin varmasti yhteydessä, jos jonkinlaisen lisätuen 
tarvetta ilmenee. 
 
Kirjoitan nyt teille koteihin opastusta ja ohjeistusta sekä tietoa, kuinka 
koulunkäyntiä hoidetaan koronatilanteen heijastuessa edelleen arkeemme. 
Seuraavassa viestissä on paljon asiaa ja runsaasti ohjeita. Kehotan teitä 
huoltajia lukemaan ohjeet ajatuksella, sekä keskustelemaan ohjeista lasten 
kanssa. Koulussa ohjeita käydään lävitse myös luokissa. 
 
Ohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi opetuksen 
järjestämistä koskien 
 
Pukkilassa olemme antaneet varhaiskasvatukselle ja kouluille ohjeistuksia 
Opetushallituksen ja THL:n suositusten mukaisesti ja henkilökuntaa on 
kehotettu huolehtimaan toiminnallisesti ja muilla tavoilla riittävästä 
väljyydestä ja turhien kontaktien välttämisestä. Noudatamme jatkossakin eri 
viranomaisten ja terveydenhuollon toimijoiden säännöksiä ja suosituksia. 
 
Koulussa ryhmien sekoittumista pyritään välttämään erilaisilla 
toimintatavoilla. Kaikessa toiminnassa pyritään väljyyteen sekä tarvittaviin 
turvaväleihin. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sovelletaan osaa viime 
keväänä käyttöönotetuista käytännöistä ja niitä jatketaan edelleen. Pyrimme 
myös toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla saamaan väljyyttä kaikkeen 
toimintaan. 
 
Oheinen ohje on laadittu Hyvinvointikuntayhtymän ohjeistuksen opetuksen ja 
varhaiskasvatuksen järjestäjille, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suosituksiin perustuen sekä 
noudattaa PHHYKY:n yleisohjeistusta opetuksen ja varhaiskasvatuksen 
järjestäjille. 
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Hygienia  
Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai 
varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Kädet pestään ennen 
ruokailua, ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, 
tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin 
paperisiin käsipyyhkeisiin. Koululla on myös pyyheautomaatteja. Oikein 
käytettynä pyyheautomaatit ovat myös hygieniatasoltaan verrattavissa 
käsipaperin käyttöön. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen 
laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen roskikseen. 
Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään 
tämän jälkeen.  
 
Käsihuuhdetta on koulun tiloissa helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen 
käyttö tapahtuu aina aikuisen valvonnassa. Henkilökunta ohjaa lapsia 
käsihygieniassa ja valvoo käsihygienian toteutumista. 
 
Ryhmäkoot ja turvavälit  
Koulujen tai varhaiskasvatuksen toimintaan ei ainakaan tällä hetkellä 
sovelleta kokoontumisrajoituksia. Suoraa kosketusta muiden kanssa 
vältetään. 
 
Opetusryhmät (luokat) pyritään pitämään erillään koulupäivän ajan. Eri 
oppiaineiden ryhmiä ei ole jaettu, tai valinnaisaineita peruttu, vaan väljyyttä 
haetaan huomioiden hygienia sekä turvavälit. Joissakin oppiaineissa 
opetusryhmä voi siis vaihtua.  
 
Jos tilanne muuttuu, ja suosituksia tiukennetaan, muutamme koulun 
toimintaa suositusten mukaisesti. Koko koulun yhteistilaisuuksia ei 
toistaiseksi järjestetä. 
 
Henkilökunnan turvallisuus  
Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen. Kuitenkin esim. 
oppilashuollon henkilöstö (terveydenhoitajat, kuraattorit, psykologit) sekä 
joidenkin erityistyöntekijöiden, joiden vastuulle kuuluu useita yksiköitä, 
kiertäminen rajataan vain välttämättömään. 
 
Oireileva lapsi tai aikuinen  
Lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä 
on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. 
 
Jos lapsi sairastuu koulussa päivän aikana, oireinen lapsi siirretään 
välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. 
Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.  
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Jos koulua käyvällä lapsella on hengitystieinfektion oireita ja epäily 
koronaviruksesta,lapsen vanhempi tai lapsi itse ottaa yhteyttä Päivystysapu 
116 117:n numeroon. Jos perheessä on useampia lapsia, ja vain yhdellä 
lapsista on hengitystieoireita, mutta muulla perheellä ei, huoltajien on hyvä 
itse arvioida tilannetta onko oireeton sisarus tulossa kouluun. Tällä hetkellä 
emme ohjeista pitämään oireettomia sisaruksia kotona. 
Hengityssuojaimet 
Koulun aikuiset eivät tällä hetkellä käytä maskeja arjessa. Maskien suhteen 
noudatamme tällä hetkellä THL.n ohjeistuksia. 
 
Kouluruokailu 
Kouluruokailu järjestetään väljästi ruokasalissa sekä liikuntasalissa 
porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä 
syömisen aikana, ja porrastusten välissä huolehditaan pintojen pyyhinnästä. 
Ruokailutilanteessa pöydät on järjestetty siten, että ruokailijoiden välillä on 
riittävä etäisyys (ei vastakkain). Ruoanjakelussa käytetään suojavarusteita 
(hengityssuojain, suojaesiliina ja suojakäsineet) normaalin työasun lisäksi. 
 
Koulukuljetus 
Koulukuljetusten järjestäjille ohjeistamme, että sairaat lapset jäävät kotiin 
lieväoireisinakin. Terveiden lasten kuljetuksissa voidaan toimia kuten 
normaalisti. Riskiryhmään kuuluvan omaisen hoitava lääkäri tekee arvion 
lapsen kouluun osallistumisesta (Valtioneuvoston linjaus). THL on määritellyt 
riskiryhmät, joihin perustuen riskiarvio tehdään. Taksia odottaessa lapset 
jonottavat takseittain aikuisen valvonnassa ja turvavälit huomioiden. 
 
Tästä päivästä (20.8.2020) alkaen koulukuljetuksella on käsien 
desinfiointiaine, mikä suihkautetaan lasten käsiin autoon tullessa. Taksin 
asiakasistuinten ja -ovien pinnat pyyhitään kuljetusten välissä. Kuljettaja 
käyttää koulukuljetuksissa hengityssuojainta. 
 
Siivous  
Tehostettua siivousta suoritetaan koulupäivän aikana. Kosketuspintojen, 
kuten ovenkahvat, hanat, lelut jne., puhdistamiseen kiinnitetään erityistä 
huomiota. Pidämme myös huolen, että käsienpesupisteissä on nestesaippuaa 
sekä paperisia kertakäyttöpyyhkeitä. Henkilökunta ohjaa ja valvoo oppilaita 
päivittäisissä toimissa, ja esimerkiksi ulos mentäessä ovien aukaiseminen 
etukäteen vähentää otekertoja ovenkahvoihin. 
 
Valtakunnallisia ohjeita siivouksen ja hygienian hoitamiseen liittyen 
sovelletaan opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. 
 
Ulkona ryhmät erotetaan toisistaan rajaamalla alueita. Leikkivälineet ovat 
luokkakohtaisia, ja niitä voidaan puhdistaa helposti tavanomaisen siivouksen 
yhteydessä. Kun luokka saapuu ulkoa sisälle lapset desinfioivat kätensä 
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sisään tullessa ja pesevät kätensä luokassa. 
 
Riskiryhmät  
Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea 
perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa 
lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen.  Kouluissa tai 
varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat 
työnantajan tekemään riskinarvioon. Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät: 
thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudinriskiryhmat 
 
Psyykkinen tuki  
Kehotamme teitä kodin aikuisia huolehtimaan hyvin omasta jaksamisesta 
(lepo, liikunta, ravinto ja palautuminen). Perheen kesken ja läheisten tuki 
ihan vain arkisista asioista keskustellen ja yhteydenpidolla ovat tärkeitä. 
Jos jokin seikka mietityttää, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä 
lapsen omaan opettajaan. Keskustelua tilanteesta ja mieltä painavista 
asioista tarvitaan. Asioita ei kannata jäädä miettimään yksin. 
 
Tarjolla on myös monipuolisesti erilaista tukea ja omahoito- ja 
itsehoitopalveluja: Mielenterveystalo, opas koronavirukseen liittyvän huolen 
ja epävarmuuden sietämiseen Terveyskylä, huolen ja epävarmuuden 
sietäminen. 
 
Phhykyn alueen huoltajien jaksamisen tuki: En jaksa -chat 
https://enjaksa.fi/ph tai lasten ja nuorten omaa chatti https://normaali.fi/ph/ 
 
Varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei saa tulla 
hengitystieinfektio-oireisena. Kotiin tulee jäädä seuraamaan vointia 
matalalla kynnyksellä. Hengitystie- tai vatsaoireiden vuoksi kotiin 
jääneille suositellaan hakeutumista testiin. Jos testissä käytyään 
saa kotihoito-ohjeet terveydenhuollolta, tulee ensisijaisesti 
noudattaa näitä ohjeita. Tällöin koulun ohjeistus on toissijainen.  
Jos koronatesti on otettu ja oireet jatkuvat, ennen testituloksen 
valmistumista ei tulisi mennä työhön tai kouluun.  
 
THL.n viimeisimmän (21.8.2020) suosituksen mukaan: jos lapsi saa 
testiajan vasta usean päivän päähän, ja oireet ehtivät kokonaan 
loppua ennen sitä, testiin ei tarvitse mennä. Oireeton lapsi voi 
palata kouluun. Varsinkin riskiryhmiin kuuluvien sekä meidän 
kaikkien muidenkin terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi 
suosittelemme kuitenkin tavallisten kausi-influenssienkin tapaan 
kouluun tulemista vasta ainakin yhden täysin oireettoman päivän 
jälkeen.       
 

http://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudinriskiryhmat
http://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudinriskiryhmat
https://enjaksa.fi/ph
https://normaali.fi/ph/
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Jos tilanne vaatii, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä 
poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. 
Tällöin lähiopetuksen turvallisuus arvioidaan yhdessä alueellisten 
tartuntatautiviranomaisten kanssa. 
 
Jos varhaiskasvatuksessa tai koulussa todetaan koronavirustartunta, 
mahdolliset altistuneet jäljitetään terveydenhuollon toimesta ja asetetaan 
karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Mahdollisesta karanteeneista päätökset tekee 
infektiolääkäri. 
 
Tulevan lukuvuoden osalta pyrimme toteuttamaan mahdollisimman eheän ja 
turvallisen lukuvuoden kaikille. Varaudumme ennakoivin suunnitelmin 
mahdollisen etätyön haasteisiin. Teemme mahdollisiin poikkeustilanteisiin 
toimintasuunnitelmaa ja pyrimme järjestämään lapsille mahdollisimman 
laadukasta ja selkeätavoitteista opiskelua.  
 
Pyydämme nyt huolellisuutta ja kärsivällisyyttä sekä tarkkaa silmää lasten 
terveydentilan seuraamisen kanssa. Pyrkikää ylläpitämään hyvää 
käsihygieniaa myös kotona. 
 
Ottakaa yhteyttä koulun henkilökuntaan mahdollisimman matalalla 
kynnyksellä kaikkiin lapseenne ja koulunkäyntiin liittyviin asioihin. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Jaana Viuhkola 
Kirkonkylän koulun rehtori 
p. 040 552 4074 
 


