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ROHKEUS 
LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

 
Tervehdys koteihin ja teille viimeistä lomaviikkoa viettäville! 

 

Kesä oli kovin aurinkoinen ja kuuma ja loma tuli kyllä varmasti kaikille tarpeeseen. 
Nyt toivottavasti kaikki pääsevät aloittamaan uutta lukuvuotta hyvin levänneinä ja 
rentoutuneina! 
 
Viestimme koulun aloitukseen liittyvistä asioista nyt alkuun vain näiden ensimmäisen 
parin viikon aikatauluihin liittyen. Kattavampi tiedote koulun alkamisesta ja elo-
syyskuun aikatauluista tulee vielä ensimmäisen kouluviikon aikana. 

 
Koulu alkaa keskiviikkona 11.8. 
 
Ke - pe 11.8. - 13.8. koulupäivä alkaa kaikilla 0-6.lk oppilailla klo 9:15. 
 
Ensimmäisenä koulupäivänä kokoonnumme aamulla koulun pihaan luokittain. 
Rehtori sanoo muutaman sanasen, henkilökunta esittäytyy, ja luokkiin siirrytään 
opettajien ja ohjaajien johdolla. Huoltajien tuleminen koulun tiloihin ei koronatilanteen 
vuoksi ole valitettavasti mahdollista. 
 
Ensimmäisellä kouluviikolla 
 
Ke-pe 1-3.lk oppilaiden koulupäivä päättyy klo 12:00. 
Ke-pe 4-6.lk oppilailla koulupäivä päättyy klo 13:15. 
 
Esikoululaisten koulupäivät alkavat klo 9:15 ja päättyvät 13:15 
ensimmäisestä koulupäivästä alkaen. 
 
APIP-toiminta käynnistyy keskiviikkona 11.8. 
 
Aamu-ja iltapäivätoimintaan hakeneet ovat kaikki saaneet paikan. 
Henkilökohtaiset viranhaltijapäätökset APIP-paikasta toimitetaan reppupostina kotiin 
ensimmäisenä koulupäivänä. 
APIP -toimintaan osallistuvien lasten kohdalla toimimme koronatilanteen mukaisesti ja 
teemme tarpeen mukaan ryhmiin erityisjärjestelyitä. 
Näistä tiedottaa huoltajia APIP-toiminnan väki. 
 
Kuljetus järjestetään tutun toimijan eli VJL.n kanssa.  
Oppilaiden kuljetusaikatauluista huoltajiin ollaan yhteydessä kuljetusyrityksen 
toimesta. Nouto- sekä lähtöaikataulut tulisi olla kotona tiedossa ensi viikon tiistaihin 
mennessä. Jos jotain epäselvyyksiä ilmenee, olkaa yhteydessä koulusihteeri Heidi 
Karhuun Wilmaviestillä, tai p. 040 541 7727. 
 
Maanantaista 16.8. alkaen 1-.6.lk koulua käydään lukujärjestysten 
mukaisesti. 
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Lukujärjestykset ovat vielä ensimmäisten koulupäivien aikana opettajien 
tarkastuksessa. Luokkien lukujärjestykset pyritään viimeistelemään ja saamaan 
tiedoksi kaikille ma 16.8. mennessä. Opettajat tiedottavat koulussa tarvittavista 
varusteista, aikatauluista ja lukujärjestyksistä vielä omilla tiedotteillaan. 
 
 
Koronatilanne on kesän kuluessa ikävästi kallistunut aina vain korkeampien 
tartuntamäärien suuntaan. Odotamme tällä hetkellä torstaina 5.8. julkaistavia ohjeita 
ja linjauksia kouluvuoden aloittamiseen. 
 
Tämän hetkisen tiedon mukaan koulussa maskeja pitävät 6.lk oppilaat sekä koulun 
aikuiset. Huomioimme ruokailun, välituntien, yhteisten välineiden, siivouksen, ym. 
osalta hygieniaa, väljyyttä ja turvavälejä torstaina saatavien ohjeiden mukaisesti. 
 
Ruokailua on mahdollista porrastaa, eli osa oppilaista saattaa ruokailla liikuntasalin 
puolella, samoin kuin keväälläkin. 
Välituntialue on mahdollista jakaa siten, että välituntitoiminta tapahtuu vain oman 
luokan kesken. 
Siivouksen suhteen pysymme samassa tarkkuudessa, miten on toimittu koko 
kevätlukukauden ajan. 
Hygieniaan keskitytään siten, että lapset pesevät käsiä opettajan ja ohjaajan 
valvonnassa koulupäivän aikana kuten keväälläkin. 
Koululla on käytössä myös käsidesejä ja desinfiointiaineita myös henkilökunnalla. 
Jokainen luokka käyttää vain yhtä omaa WC-tilaa, kuten keväälläkin. 
Pyrimme kaikin tavoin toimimaan mahdollisimman normaaliin tapaan, 
mutta samalla turvallisesti niin lapsille kuin henkilökunnallekin. 
 
THL.n tiedotteista poimintana suosittaisimme harkitsemaan omaehtoista karanteenia, 
jos lähiaikoina perhe tai perheenjäsen on matkaillut paikassa, mistä on raportoitu 
korkeita tartuntalukuja. Suosittelen myös olemaan ajoissa yhteydessä luokan 
opettajaan, jos lapsi joutuu aloittamaan kouluvuoden karanteenitilanteessa. Näin 
koululla on mahdollista ryhtyä tekemään suunnitelmia lapsen opetukseen liittyen. 
Toivomme edelleen sujuvaa yhteistyötä teidän vanhempien kanssa, että lapset 
muistavat ja ymmärtävät noudattaa vieläkin rajoituksia ja hygieniasääntöjä. 
Lapsia olisi hyvä muistuttaa, että kouluun tuleminen on edelleen suositeltavaa hoitaa 
täsmällisesti. Jos kouluun saapuu etuajassa, piha-alueilla oleskelu ennen koulun alkua 
olisi hyvä tehdä pääasiassa oman luokan kavereiden kesken. 
 
Tiedotamme syyslukukauden alun käytänteistä vielä erikseen, jos ohjeistukset 
vaikuttavat koulun arkeen. 
 
Tilanteen epävarmuuden vuoksi seurailemme nyt tartuntatilanteen kehittymistä, mutta 
pyrimme suunnittelemaan myös kaikenlaista mukavaa toimintaa ja monipuolista 
opiskelua ja tapahtumia jo heti elokuusta alkaen. Pyrimme tiedottamaan lukuvuoden 
aikana kaikesta, mikä vaikuttaa lastenne koulunkäyntiin mahdollisimman kattavasti. 
 
Koulun alkaessa liikenneturvallisuuden osalta suosittelemme kodeissa kertaamista 
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lasten kanssa vähän jalankulkijoiden liikennesääntöjä. 
Kotona olisi hyvä varmistaa pyöräilevien lasten kohdalla, että pyöräilykypärä 
muistetaan laittaa jokaisella koulumatkalla päähän. Pikkuoppilaiden kohdalla huoltaja 
on myös se paras asiantuntija, joka tietää, voiko lapsi pyöräillä koulumatkansa. 
 
Yhteydenottoja toivomme matalalla kynnyksellä niin henkilökunnalle kuin itsellenikin 
mitä tulee kouluasioihin, koronatilanteen aiheuttamaan tilanteeseen ym. 
Kysymyksiä on aina hyvä esittää, ja jos emme heti osaa vastata, selvitämme ja 
palaamme varmasti aina asiaan. 
 
Toivotamme teille koteihin, lapsille sekä aikuisille, oikein hyvää ja 
opintäyteistä lukuvuotta. 
 
- Tervetuloa kouluun! 

Terveisin 
koko Kirkonkylän koulun henkilökunta 

 


