
TIEDOTE HUOLTAJILLE 17.3.2020  
  
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelyt 18.3.2020 alkaen (13.4.2020 asti)  
  

Varhaiskasvatus  
  
Varhaiskasvatus pidetään auki, jotta voidaan turvata kriittisten alojen ammattilaisten, mutta myös muiden 
mahdollisuudet mennä tarvittaessa töihin. Valtioneuvoston suositus on, että vanhemmat hoitavat 
mahdollisuuksien mukaan lapset kotona. Varhaiskasvatus keskitetään Apilaniityn päiväkotiin (Poukantie 
3).  Päiväkoti aukeaa klo 6.30. Ensimmäisenä aamuna kaikki Pähkinäpensaan päiväkodista siirtyvät lapset 
menevät sisälle Kissankellot-osaston keltaisesta ovesta.  

  
Esiopetus  
  
Esiopetus järjestetään Apilaniityn päiväkodissa. Osallistujat on ilmoitettu varhaiskasvatusjohtajille ja 
rehtoreille. Ensimmäisenä aamuna kaikki Pähkinäpensaan päiväkodista, Kappelimäestä ja Soukaisista 
siirtyvät lapset menevät sisälle Kissankellot-osaston keltaisesta ovesta.  

  
Perusopetus  
  
Perusopetus siirtyy pääsääntöisesti etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Lähiopetuksessa ovat ne 1.-3.- luokan 
oppilaat, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta kriittisissä tehtävissä ja 
ne erityisen tuen oppilaat, joiden hoitoa ei pystytä kotona hoitamaan, ja jotka on ilmoitettu 
rehtoreille. Alakoululaisten lähiopetus keskitetään Kappelimäen kouluun kahteen tai kolmeen 
opetusryhmään (oppilaita yhteensä n. 20). Koulukyydityksistä tiedotetaan koteja tiistain aikana.  
Lähtökohtaisesti oppilaalla on velvollisuus osallistua etäopetukseen. Opetusta järjestetään koulupäivinä 
lukujärjestyksen mukaisesti. Koulu ohjeistaa oppilaat ja tarvittaessa huoltajat opiskeltavien tehtävien ja 
sisältöjen osalta sähköisten viestijärjestelmien välityksellä sinä aikana, kun lähiopetusta ei voida antaa. 
Mikäli huoltajat eivät pysty tukemaan lapsen koulunkäyntiä, he voivat pyytää ohjeita opettajilta. Opettajat 
ja ohjaajat työskentelevät etänä, joten heidät tavoittaa parhaiten puhelimella, sähköpostilla tai WILMA-
viesteillä.  
Koululaisten ryhmätapaturmavakuutus on voimassa etäopetuksen aikana, mutta ainoastaan ns. 
opetustilanteen aikana.  
Lähiopetuksessa olevien oppilaiden ruokailu järjestetään Varppeen koulussa. Etäopetuksessa 
olevien oppilaiden ruokailusta odotetaan valtioneuvoston tarkentavia ohjeita/asetusta.  
  

Lukio-opetus  
  
Lukio-opetus jatkaa 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden osalta etäopetusta, johon on siirrytty jo 16.3. lähtien. 
Viikolla 12 ylioppilaskirjoitukset toteutetaan päivittäin YTL:n 13.3. ilmoittaman muuttuneen aikataulun 
mukaisesti.  
Lähtökohtaisesti lukion opiskelijalla on velvollisuus osallistua etäopetukseen. Opetusta järjestetään 
koulupäivinä lukujärjestyksen mukaisesti. Koulu ja eri oppiaineiden opettajat ohjeistavat opiskelijat 
opiskeltavien tehtävien ja sisältöjen osalta sähköisten viestijärjestelmien välityksellä sinä aikana, kun 
lähiopetusta ei voida antaa. Opettajat työskentelevät etänä, joten heidät tavoittaa parhaiten puhelimella, 
sähköpostilla tai WILMA-viesteillä.  
Koululaisten ryhmätapaturmavakuutus on voimassa etäopetuksen aikana, mutta ainoastaan ns. 
opetustilanteen aikana.  
Etäopetuksessa olevien opiskelijoiden ruokailusta odotetaan valtioneuvoston tarkentavia ohjeita/asetusta.  
  



Oppilashuolto  
  
Oppilashuoltopalvelut järjestetään myös etäopetusaikana. Palveluita tarjotaan pääsääntöisesti 
etäpalveluna puhelimen, Wilman tai esim. WhatsApp-pikaviestisovelluksen kautta. Akuuteissa tilanteissa 
on mahdollista sopia videoneuvottelu- tai vastaanottoaika. 
Oppilashuoltohenkilöstöstä koulukuraattorit, koulupsykologi 
sekä tsemppari palvelevat vuorotellen akuutteja tarpeita Kappelimäen koulun tiloissa. Vastaanotosta ja sen 
toteutustavasta tulee aina sopia erikseen kyseisen oppilashuoltohenkilöstön työntekijän kanssa.   
  

Aamu- ja iltapäivätoiminta  
  
Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan etäopetusaikana ainoastaan niille lapsille, joille on myönnetty 
lähiopetusoikeus. Palvelu tarjotaan Kappelimäen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa.   
  

Oppilaiden poissaolot  
  
Poissaolokäytännöt jatkuvat entisellään. Jos oppilas on sairaana eikä hän osallistu etäopetukseen, siitä 
tulee ilmoittaa opettajalle.  
  
  
Alkava tilanne on hyvin poikkeuksellinen meille kaikille. Toivotaan, että löydämme yhdessä toimivat 
käytännöt, niin että opiskelu jatkuu, vaikka uusin konstein ja oppimisen iloa ja intoa löytyy kotona.  
Käytännöt hakevat varmasti aikansa toimivinta tapaa, joten toivon kärsivällisyyttä ja hyvää tahtoa, jotta 
selviämme yhdessä tästä erinomaisen erikoisesta tilanteesta.    
Mikäli joku asia jää askarruttamaan, minut ja rehtorit tavoittaa sähköpostilla, Wilma-viestillä tai 
soittamalla.   
  
Terveisin  
Heli Kiertokari-Laitinen  (heli.kiertokari@laitila.fi, 050 5180 588)  
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