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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

 
Poikkeusoloissa työskenteleminen, viikko 3  
 
Arki poikkeusolojen aikaisessa koulunkäynnissä jatkuu ja opetus on jokaisella luokka-asteella 
löytämässä oman tapansa toteutua. Opetusmuotoja kehitetään koko ajan ja opettajat etsivät 

kukin tykönään uusia mahdollisuuksia toteuttaa etäopetusta, joka eilisen valtioneuvoston 

antaman esityksen mukaan jatkuu ainakin toukokuun 13. päivään asti. Hallitus varautuu 
kuitenkin jatkamaan opetuksen poikkeusjärjestelyjä lukukauden loppuun asti, jos epidemian 

rajoittaminen sitä vaatii. 
 

Vaikka kaikki ei tässä tilanteessa olekaan helppoa (onko se sitä muulloinkaan?) eikä tähän 
tilanteeseen ollut mahdollista varautua parhaimmalla mahdollisella tavalla, ovat kaikki 

pysyneet rauhallisina ja erehdyksistä on otettu oppia uuden teknologian ja sovellusten 

käyttämisessä. Opettajat ovat antaneet myös minun katsoa joitakin upeita oppilaiden 
lähettämiä valokuvia ja videoita omista töistään ja kertoneet uusista oivalluksista ja 

onnistumisista, joita etäopetuksen aikana ja lähiopetuksessa on tullut. Olen haljeta 
ylpeydestä sekä oppilaiden, opettajien että ohjaajien kyvystä heittäytyä ja ottaa haltuun 

uusia tapoja oppimisen, opetuksen ja ohjauksen toteutumiseksi! Hyvä, me kaikki! 

 
 

Etäopetuksen oppilaan koululounaan noutaminen 
 

Pukkilan kunta on päättänyt tarjota poikkeusolojen aikana etäopetuksessa oleville oppilaille 

mahdollisuuden noutaa päivittäinen koululounas koululta. Sitova ilmoittautuminen lounaan 
noutamiseen päättyi ma 30.3.2020 klo 12.00. 

 
Lounas on valmiiksi pakattu kylmä annos, jonka voi kotona lämmittää mikrossa. Lounaan 

mukana ei tule maitoa tai muutakaan juomaa. Pakattu lounas ei myöskään noudata koulun 
ruokalistaa pakkausteknisistä syistä.  

 

Koululounas noudetaan koulun kotitalousluokan ovelta (koulun takana oleva 
yksittäinen ovi) ma - pe klo 11.00 - 11.30 välisenä aikana. Oppilaat tulevat oven 

lähelle jonoon, jossa heitä ohjaavat koulunkäynninohjaajat. Jonossa on tärkeä muistaa pitää 
turvaetäisyys toiseen oppilaaseen. Ovella on joko keittiön henkilökunnan jäsen tai 

koulunkäynninohjaaja, joka ojentaa noutoannospakkauksen oppilaalle. Tämän jälkeen 

oppilaan on välittömästi lähdettävä kotiin, koska kontakteja pitää tällä hetkellä välttää eikä 
valitettavasti koulun pihalle voi jäädä hengaamaan kavereiden kanssa. Kotiin päästyään 

oppilaan tehtävänä on lämmittää lautaselle laitettu annos.  
 

Noutoruuan jakelu aloitetaan ke 1.4.2020. 
 

 

Kouluterveydenhuollon palvelut poikkeusolojen aikana / PHHyky 
 

Koronaepidemian aikana kouluterveydenhuollossa huolehditaan välttämättömistä palveluista. 
Muutokset tulevat voimaan 6.4. Palvelu kohdennetaan päivystysluonteiseen 

terveydenhuoltoon. Lääkärintarkastuksia koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa pyritään 

jatkamaan normaalisti. Varattuja lääkäriaikoja ei ole tarpeen itse perua. Jos aikaa ei ole 
peruttu, se on edelleen voimassa. 

 

https://peda.net/pukkila/ajankohtaista/ptv22
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Koulujen sulun ja etäopetuksen aikana kouluterveydenhuollon palvelut on keskitetty. 

Kouluterveydenhuoltoa on tarjolla edelleen kaikissa kunnissa ja tarvittaessa asiakas ohjataan 
lähimpään toimipisteeseen. Vastaanotolle ei saa tulla, jos on hengitystieinfektion oireita, on 
tullut ulkomaanmatkalta 2 viikon sisällä tai on määrätty eristykseen tai karanteeniin. 
 
Kouluterveydenhuollon puhelinpalvelusta saa neuvontaa ja ohjausta puhelimitse sekä 

keskustelu- tai vastaanottoaikoja kouluterveydenhoitajalle. Kouluterveydenhuollon 
puhelinpalvelu on käytössä arkisin klo 8-13, numerossa 044 416 3658. Käytössä on 

takaisinsoittojärjestelmä. 

 
Omaa kouluterveydenhoitajaa ei 6.4. alkaen tavoita suoraan koululta, puhelimitse tai Wilma-

viestillä. 
 

 
 

 

 
Tähän loppuun lainaan itseäni valovuosia viisaamman ihmisen sanoja ja kiitän Teitä kaikkia 

jaksamisestanne, osallisuudestanne ja välittämisestänne. Yhdessä jakaen ja kuormaa kantaen 
pääsemme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.  

 

Se vaikuttaa aina mahdottomalta, ennen kuin se on 

tehty. 

                              -Nelson Mandela 

 
Kiitos, että olette ja jaksatte! 
 

 Anne 


