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Kantvikin koulun opetusjärjestelyitä koskevat ohjeistukset on laadittu ”THL:n ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana” 
4.8.2020 annettujen suositusten pohjalta.  
 
Näiden opetusjärjestelyiden tarkoitus on pystyä toteuttamaan koulunkäynti lapsille ja henkilökunnalle 
koronaepidemian aikana siten, että koulun arki on mahdollisimman turvallista kaikille. Opetusjärjestelyjä 
noudattamalla voidaan hallita tartuntariskiä eli vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa 
altistustilanteissa altistuneiden joukko mahdollisimman pieneksi. Toimintaa suunniteltaessa on ollut tärkeä 
sovittaa yhteen lapsen etu ja oikeudet opetussuunnitelman toteutumiseen koko laajuudessaan ja 
tarkoituksessaan sekä tartuntatautien torjunnan periaatteet. 
 

Perusperiaatteita: 

Syyslukukaudella 2020 perusopetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Mikäli lähiopetusta ei 
voida koronavirustilanteen vuoksi turvallisesti järjestää, voidaan opetuksessa siirtyä poikkeuksellisiin 
opetusjärjestelyihin. Koulutyö aloitetaan kuitenkin mahdollisimman pitkälle normaalikäytäntein ja THL:n, 
OKM:n ja OPH:n ohjeita ja suosituksia noudatetaan kulloisenkin tautitilanteen mukaan ja seurataan 
viikottain. 

• Kaikki noudattavat normaalia lukujärjestystä. 
• Aikuiset toimivat mahdollisimman pysyvissä tiimeissä ja samojen oppilasryhmien kanssa (Ei koske 

kieliä, valinnaisia ja aineenopetusta). Yksi luokkataso voidaan ymmärtää yhdeksi opetusryhmäksi - 
tämä mahdollistaa erilaiset ryhmäjaot ja samanaikaisopetuksen.  

• Turhaa liikkumista koulun sisällä vältetään ja pääsääntöisesti pysytään omassa kotiluokassa ja 
kyseisen solun alueella.  

• Kieltenopettajat kiertävät pääsääntöisesti kotiluokissa 
• Koulupäivää ja toimintoja porrastetaan mahdollisuuksien mukaan, jotta oppilasryhmät eivät 

sekoitu. 
• Koko koulun tapahtumia ei ole mahdollisia järjestää niin, että koko koulu on esim. yhtä aikaa 

salissa. 
• Retket ovat mahdollisia, ja niillä tuodaan väljyyttä koulutiloihin. Retkien suunnittelussa 

huomioidaan kohde: Monissa paikoissa on kiinnitetty hienosti huomiota hyvään käsihygieniaan ja 
opastetaan turvalliseen liikkumiseen. 

• Siivous jatkuu koululla tehostettuna: pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, 
pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin 
 

Käsienpesuun ja hygieniaan kiinnitettävä erityistä huomiota:  

• Kädet pestään kouluun tullessa ja sieltä lähtiessä, aina välitunnilta tullessa ja ruokailuun mennessä 
saippualla.  

• Ennen ruokailua käytetään myös käsidesiä. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin. 
• Luokissa on kertakäyttöisiä desinfioivia puhdistusliinoja sekä käsidesiä. Kertakäyttöisillä liinoilla voi 

puhdistaa välineitä ja laitteita oppilaiden käytön välillä. Lisäksi saatavilla on kertakäyttöisiä 
kuituliinoja ja yleispuhdistusaineen käyttöliuoista pulloissa. 

• Jokaisella luokalla on oma luokan tunnuksella merkitty wc, joka sijaitsee oman kotiluokan 
läheisyydessä. 

• Opettajille on mahdollisuus käyttää suojana visiiriä opetustilanteissa.  



 

Ruokailu:  

• Ruokailu tapahtuu ruokalassa hyödyntäen Takilan ja Kummelin auloja lisätiloina. 
• Jokainen luokka istuu omassa pöydässä. Luokkien välille jätetään turvaväli.  
• Oppilaat ottavat ruoan itse valvotusti 

o kädet desinfioidaan ennen koskemista ruokalinjastoon 
o kauhoja voidaan puhdistaa kertakäyttöisillä puhdistusliinoilla ja kauhoja vaihdetaan usein. 
o Jos opettaja annostelee ruoan, käytetään kertakäyttöhanskoja. 

• Ruokapalvelut ei järjestä välipalamyyntiä 11.-21.8.2020 välisenä aikana. Tiedotamme asiasta lisää 
viikon 34 aikana. 

Ruokailuvuorot: 

Aika Luokat Oppilasmäärä 
10:15 – 10:35 1A, 1B, 1C, 1-2D 57 
10:35 – 10:55 2A, 2B 40 
10:55 – 11:15 3A, 3B, 3C 59 
11:15 – 11:35 4A, 4B, 4-5D, 5A 84 
11:35 – 12:05 5B, 6A, 6B 68 

 

• Oppilaat menevät ulos, jos oma ruokavuoro ei ala heti oppitunnin jälkeen/aikana. 
o Oman ruokavuoron alkaessa kokoonnutaan omalle ovelle jonoon turvavälit huomioiden, 

josta opettaja noutaa luokan ruokailun alkaessa (näin toimivat vain ne ryhmät, jotka käyvät 
ulkona ennen ruokailua). 

Välitunnit: 

• Käytetään mahdollisimman monipuolisesti lähiympäristöä välituntiliikkumiseen. 
• Normaalit valvonnat 
• Oppilailla on omat välituntialueet, joita tulee oppilaiden noudattaa (ks. seuraavalta sivulta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


