
Tervehdys koululta uuden lukuvuoden alkaessa 

Uusi lukuvuosi alkaa Pohjanlinnan koulussa 13.8. klo 9.10. Seitsemäsluokkalaiset kokoontuvat 
kirjaston pihaan. Luokanvalvojat ottavat luokat vastaan siellä ja ohjaavat heidät Kankaanpääsaliin. 
Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaat kokoontuvat välituntipihalla oman solun edustalla, 
josta luokanvalvojat ohjaavat oppilaat kotiluokkiin. Kaksi ensimmäistä koulupäivää opiskellaan 
teemapäiväohjelmalla, luokanvalvojan johdolla. Lukujärjestyksen mukaiset opinnot alkavat 
maanantaina 17.8. Lukujärjestykset näkyvät Wilmassa. Toimistosihteeri Pirjo Koskensalo tiedottaa 
koulukyydeistä Wilman välityksellä. 

Kuten koulussa aina, tärkeintä on uuden oppiminen opetussuunnitelman mukaisesti.  Alkava 
lukuvuosi aloitetaan huomioiden myös koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen liittyvät asiat. 
Noudatamme mahdollisuuksien mukaan Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen 
antamia ohjeita sekä kaupungin omia ohjeistuksia. Alati muuttuvissa tilanteissa keskeisimmät 
ohjeet ja menettelytavat: 

Kouluun saa tulla vain terveenä ja täysin oireettomana. Esim. flunssaoireinen lapsi siirretään 
koulussa toiseen tilaan ja otetaan yhteyttä huoltajaan lapsen kotiin hakemiseksi.  

Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. Kädet pestään aina koulurakennukseen 
tultaessa, ennen ruokailua ja kotiin lähdettäessä. Myös käsidesiä on jokaisen ulko-oven 
läheisyydessä, ja sitä käytetään esim. välitunnilta sisälle tultaessa. 

Ruokailua porrastetaan tavanomaista enemmän siten, että ruokalassa ruokailee samaan aikaan 
normaalia vähemmän luokkia, luokkien välinen etäisyys säilyttäen. Ennen ruokailua, käsien pesun 
lisäksi, jokainen desinfioi kätensä ruokalassa aikuisen opastamana.   

Koulupäivän aikana ulko-ovet pidetään lukittuina kevään tapaan. Tarvittaessa käytetään ovikelloa, 
joka on koulun F-ovessa (Kangasmoisionkatu). Koulupäivän aikana vältetään koulun ulkopuolisten 
henkilöiden liikkumista koulutiloissa. 

Asian niin vaatiessa, esim. huoltajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa pidettävät palaverit 
voidaan järjestää koululla.  Ensisijaisesti pyritään tapaamiset järjestämään etäyhteyksin. 
Vanhempainillat järjestetään etäyhteyden kautta. Vanhempainvartit voidaan järjestää myös koululla 
tavaten ja turvaväleistä huolehtien.  

Lukuvuoden aloittavaa koululaiskirkkoa ei tänä vuonna järjestetä.  

Erilaiset harrasteryhmät voivat kokoontua koulupäivän jälkeen Iltapäivisin ja iltaisin koululla.   

Täsmennämme toimintaohjeitamme tilanteiden, ja saamiemme ohjeiden muuttuessa. Tulossa on 
esim. ohjeistus siitä miten toimia, jos lapsen perheenjäsenellä on koronavirukseen viittaavia oireita, 
tai hän on lähiaikoina vieraillut ulkomailla. Näihin saamme ohjeet paikalliselta terveysviranomaisilta 
lähiaikoina.  

Aivan kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin emme etukäteen pysty ohjeistusta tekemään. Toimimme eri 
tilanteissa tarkoituksenmukaisesti, koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja mahdollisimman 
hyvän opetustilanteen järjestämiseksi. Keskeistä on se, että kouluun ei tulla sairaana ja 
noudatetaan hyviä hygieniakäytäntöjä. 

Yhteistyöterveisin 

Pohjanlinnan koulun rehtori 


