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Etä- ja lähiopetusmanuaali sis. ohje turvallisen lähiopetuksen toteuttamiseen 
 
Etäopetusmanuaalin tarkoituksena on antaa ohjeita Kirkkonummen opistojen opettajille 
etäopetuksen ja toteuttamiseen sekä opiskelijoille etäopetukseen osallistumiseen. Manuaali 
opastaa myös yhteisten asioiden kuten kokousten ja koulutusten etäkäytänteissä. 
 
Oppimisympäristöt muuttuvat ja laajentuvat. Eri sähköisten alustojen käyttö on luonteva osa 
monimuotoista opetusta.  Digitaaliset ratkaisut rikastuttavat opetusmateriaalia sekä tukevat 
oppimista, opettamista ja opistojen yhteisten asioiden hoitamista.  
 
Opistot huomioivat ja tarjoavat opastusta opiskelijoille etäopetuspalveluiden (mm. Teams-
käyttökoulutus) käytössä ja otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon asiakkaiden tieto- ja 
viestintäteknisten välineiden käyttömahdollisuudet. 
 
Lähiopetusmanuaali antaa selkeät käytännön ohjeet turvallisesta lähiopetuksesta opiskelijoille ja 
opettajille eri ainealueiden erityispiirteet huomioiden. 
 
Opistoilla opetuskäyttöön sovellukset  
Teams 
Zoom 
Peda.net 
Jitsi meet  
 
Kaikki opettajat: Teams -sovellus on käytössä opistoilla ja saat sen käyttöösi tilaamalla 
@kirkkonummi.fi -sähköpostiosoitteen rehtorilta, satu.ylonen@kirkkonummi.fi, jos sinulla ei vielä 
ole sitä. Opistoilla on myös Zoom-lisenssejä tarjolla opettajille, joilla on yli kolmen hengen 
ryhmäopetusta. Zoom -lisenssin saat opetuksesi ajaksi käyttöön pyytämällä sitä ennen lukukauden 
opetuksen alkua suunnittelijaopettaja Kimmo Kontturilta kimmo.kontturi@kirkkonummi.fi.  
 
Kansalaisopiston, kuvataidekoulun, käsityökoulun ja musiikkiopiston opiskelijat ja opettajat:  
Videoita, äänitteitä ja kuva- ja mediatiedostoja oppilas/opiskelija voi halutessaan lähettää 
opettajalle sähköpostilla, whatsappilla, ja peda.netin kautta. 
 
Kirkkonummen opistot osallistuvat Omnian EVERET-hankkeeseen, joka kestää kolme lukukautta 
syksy -21, kevät -22, syksy -22. Hankkeen kautta järjestetään live verkko-opetusvälineiden, 
opetusohjelmistojen ja etäopetuspedagogiikan koulutuksia. Kaikki koulutukset järjestetään 
etäkoulutuksina. Lisäksi koostetaan linkkipankki, jossa opetusvideoita ohjelmistoista. 
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Opistoilla opetuskäyttöön lainattavissa olevat laitteet 
15 kpl kannettavia tietokoneita, L-talo 
2 kpl sankakuulokkeita Jabra, L-talo 
1kpl pöytämikrofoni/kaiutin Jabra, L-talo 
10 kpl liitettäviä mikrofoneja tietokoneeseen, musiikkiopisto 
iPadin telineitä 13kpl musiikkiopisto, 6kpl kuvataidekoulu 
1 kpl videokamera + jalusta, musiikkiopisto 
1 kpl valokalusto videon tekemiseen (irtovaloa jalustoineen), L-talo 
1 kpl rengasvalo videoon, kuvataidekoulu 
Kannettavia liisattuja tietokoneita tarvittaessa lisää helpparin kautta 
 
Hankittavat laitteet 
Hankintaesitykset esitetään rehtorille lukuvuoden aikana. 
 
Opistoilla on opetushenkilökunnalle etäopetuskäyttöön varattavia tiloja 
Opettaja tuo mukanaan tarvittavat välineet, esim. mikrofoni, käytettävä striimausohjelmisto, 
älykännykkä tai tietokone ja niihin soveltuvat adapterit. 
Varaussysteemi: jokaisen varattavan tilan perässä yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero, 
jolta tuntiopettaja voi tiedustella ja varata vapaita aikoja. 
 
Yleisopetustila:  
L-talo neuvotteluhuone puh. 050 - 4143434, kimmo.kontturi@kirkkonummi.fi, Kimmo Kontturi 
Kuvataidekoulun ateljeetila yläkerta, kuvataidekoulun keltainen ja pinkkiluokka sekä yläkerran 
pikkuluokka puh. 040 - 9635720, suvi.niskakangas@kirkkonummi.fi, Suvi Niskakangas 
Villa Haga luokka 1, puh. 040 8348648, titta.kalaja@kirkkonummi.fi, Titta Kalaja 
Mäkitalo puh. 040 – 5002377, elina.raisanen@kirkkonummi.fi, Elina Räisänen 
 
Musiikki- ja konserttitila:  
Villa Haga sali luokka 5, puh. 040 8348648, titta.kalaja@kirkkonummi.fi, Titta Kalaja 
 
Liikuntatila:  
L-talo neuvotteluhuone, kimmo.kontturi@kirkkonummi.fi, Kimmo Kontturi  
Kuvataidekoulun ateljeetila yläkerta pe – su vapaa + osa aamupäivistä vapaana. Liikunnan 
ainevastaavalla kuvataidekoulun lukujärjestys ja häneltä voi tiedustella vapaita aikoja ko. tiloissa. 
Suunnittelijaopettaja varaa ajan tuntiopettajalle tunnin striimaukseen. 
 
 
Siirtymäaika etäopetukseen poikkeustilanteissa 1 pv – kaikki opistojen opetus. 
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Lähiopetuksen käytänteet Kirkkonummen kansalaisopistossa, kuvataidekoulussa, 

käsityökoulussa ja musiikkiopistossa  

Yleiset ohjeet: 

Lähiopetuksessa noudatamme voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja yhteisiä THL:n antamia 

hygieniaan liittyviä ohjeistuksia, joista tiedotamme opiskelijoita ja opettajia opetusluokissa ja 

tiedotteilla, jotka lähetämme sähköpostilla. Opiskelijamäärää rajoitetaan tunneille voimassa 

olevan ohjeistuksen mukaan turvavälit huomioiden. 

• Emme tule sairaana tai oireisena oppitunnille/työpaikalle! 

 
ETÄ- JA LÄHIOPETUS MUSIIKKIOPISTOSSA 
 
Musiikkiopiston instrumentti- ja lauluopetus voidaan järjestää etäopetuksena yhdistämällä 
seuraavia menetelmiä ja ohjelmia 

• Live verkko-opetus 

• Opetusvideoiden jakamisen oppilaalle 

• Oppilaan itse tekemät videot 

• Nuottien jakaminen  
 
Live verkko-opetuksessa voi käyttää ohjelmia Teams, Zoom ja Peda.net. Etäkokoustyyppinen 
yhteys live-verkko-opetuksessa oppilaan kanssa mahdollistaa välittömän vuorovaikutuksen. 
 
Opetusvideoita voi tehdä kuvaamalla puhelimella tai iPadilla ja ne voi jakaa oppilaalle eri 
pilvipalveluissa. 
 
Garage Bandin äänitysominaisuus on opettajalle ja säestäjälle helppo tapa tehdä äänenlaadultaan 
riittävän hyvä äänite. Ohjelma pakkaa äänen tiiviiseen muotoon ja näin mahdollistaa pitkänkin 
sävellyksen tiedoston lähettämisen mobiililaitteilla ja sähköpostilla. 
 
Oppilaille helpoin väline tehdä taltiointi omasta soitostaan on hänen puhelimensa. Oppilaiden 
videoiden tai äänitteiden jakaminen onnistuu tekstiviestin tai sähköpostin liitteenä tai peda.netiin 
vietynä. Oman soiton taltiointi edistää oppilaan kykyä arvioida soittoaan. 
 
Nuotteja voi jakaa oppilaalle käyttämällä puhelimen tai iPadin kameraa yhdistettynä eri 
skannausappseihin, esim Scanner Pro ja Adobe Scan. Nämä appsit tekevät nuotista tulostimelle 
sopivan pdf-tiedoston. Jos otat kuvan nuotista ja lähetät sen kuvana, voi tulostettu kuva olla 
epäselvä tai väärän kokoinen. Joillekin soittimille on luontevaa soittaa suoraan iPadista, jolloin 
paperiversiota ei välttämättä tarvita. 
 
Avid Schorch ja For Score ovat erinomaisia ohjelmia moniäänisen itse tuotetun materiaalin 

jakamiseen. 

 

Musiikin perusteiden etäopetukseen soveltuvat ohjelmat Teams ja Peda.net. Musiikin 

perusteiden opetuksessa hyödynnämme erilaisia sähköisten oppimateriaalien luomiseen ja 

jakamiseen, etätehtävien palauttamiseen sekä portfoliotyöskentelyyn soveltuvia alustoja (esim. 



Peda.net tai Microsoftin ja Googlen työkalut). 

  

Useimpien oppilaiden ulottuvilla oleva teknologia mahdollistaa monipuolisten teoria- ja 

säveltapailutehtävien teettämisen: oman soiton ja laulun äänittämisen lisäksi oppilaat voivat 

esimerkiksi laatia nuotinkirjoitustehtäviä perinteisesti nuottiviivastopaperilla ja lähettää ne 

opettajalle sähköisessä muodossa (skannattuna tai valokuvattuna) tai käyttää nuottien 

kirjoittamisen apuna notaatio-ohjelmaa (esim. maksuton MuseScore), jolloin he voivat jakaa 

kirjoittamansa nuotit esim. pdf-tiedostoina. Netistä löytyy runsaasti käyttökelpoista materiaalia, 

kuten teoriatehtäviä, kuunteluharjoituksia tai musiikinhistoriasivustoja, joiden pariin opettaja voi 

ohjata oppilaitaan harkintansa mukaan. 

  

Musiikin perusteiden opetuksessa hyödynnämme etäopetuksen tarjoamaa mahdollisuutta 

erilaisten työtapojen monipuoliseen yhdistelemiseen: ryhmäopetuksesta yksilöopetukseen, 

reaaliaikaisesta eriaikaiseen opetukseen. Tämä tuo joustavuutta oppilaan ajankäyttöön ja antaa 

osaltaan myös välineitä opetuksen yksilöllistämiseen. 

 

Musiikkileikkikoulun etäopetus voidaan järjestää stream-muskareina tai viikoittain kullekin 
ikäryhmälle lähetettävillä opetushetkivideoilla. Opetus rakentuu esim. muskaritunneilta tutuista 
laululeikeistä sekä soitto- ja rytmitehtävistä. Apuna käytetään kotoa löytyviä soittimia ja muita 
apuvälineitä (kattilat ym.). Opetusvideot sekä siihen liittyvät sanat ja soinnut lähetämme 
vanhemmille pilvipalvelun (esim. Google Drive) kautta. Viikoittaisen videon pituus voi olla 10-20 
min. Videon avulla luodaan koteihin koko perheen yhteinen lauluhetki. 
 

Lähiopetuksen käytänteet Kirkkonummen musiikkiopistossa  

Ohjeistamme tässä tiedotteessa Kirkkonummen musiikkiopiston opettajia ja oppilaita käytänteistä 

lähiopetuksessa. 

Yleiset ohjeet: 

Lähiopetuksessa noudatamme voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja yhteisiä THL:n antamia 

hygieniaan liittyviä ohjeistuksia, joista tiedotamme opiskelijoita ja opettajia opetusluokissa ja 

tiedotteilla, jotka lähetämme sähköpostilla. Opiskelijamäärää rajoitetaan tunneille voimassa 

olevan ohjeistuksen mukaan turvavälit huomioiden. 

• Emme tule sairaana tai oireisena oppitunnille/työpaikalle! 

Lisäohjeet ryhmittäin: 

Musiikin perusteet-ryhmät opettajat Marko Alastalo ja Hanna Nikamaa 

• Opetustila Villa Haga ja Kirkonkylän koulukeskus  

• Oppilasmäärä suositusten mukaan  

• Opetus tarvittaessa porrastetusti, josta opettaja informoi esim. vuoroviikoin lähiopetusta ja verkko-

opetusta peda.netissä, tarvittaessa live-etäopetusta Teamsin kautta 

Jousiorkesterit: 

Taikajouset johtajana Riikka-Tiina Rahikainen 



• Opetustila Fyyri Mörne-sali ja muskariluoka 

• Taikajouset soittaa seisten (paitsi sellot) 

• Jokainen soittaja tuo harjoituksiin mukanaan oman nuottitelineen, kokoaa ja purkaa sen itse. Yksi 

soittaja/yksi nuottiteline. 

• Viritys: oppilaan soittaessa opettaja virittää kertakäyttöhansikkaan kanssa 

• Stemmikset, porrastettua opetusta 

Sonore johtajana Laura Airola 

• Opetustila Porkkalan lukio  

• Jokainen soittaja tuo harjoituksiin mukanaan oman nuottitelineen, kokoaa ja purkaa sen itse. Yksi 

soittaja/yksi nuottiteline. 

• Viritys: oppilaan soittaessa opettaja virittää kertakäyttöhansikkaan kanssa 

• Stemmikset, porrastettua opetusta 

Kamariorkesteri johtajana Tuomas Törmi 

• Opetustila Porkkalan lukio 

• Nuottitelineet musiikkiluokassa, jokainen kokoaa ja purkaa oman nuottitelineen. Yksi soittaja/yksi 

nuottiteline. 

• Harjoitukset stemmiksittäin ja soittimittain, yksi ryhmä tulee aina maanantaina lähiopetukseen 

• Yhteisharjoituksia mahdollisuuksien mukaan 

Puhallinorkesterit: 

Kimalainen johtajana Hanna Nikamaa  

• Opetustila Kirkkonummen koulukeskus auditorio 

• Yhden soittajan pultit, jokainen tuo mukanaan oman nuottitelineensä ja kokoaa ja purkaa sen itse 

• Stemmiksiä 

Kimpo johtajana Jenni Suhonen 

• Opetustila Kirkkonummen koulukeskus auditorio 

• Istumajärjestys mielellään kaikki soittajat samassa rivissä, stemmikset vasket ja puut erikseen 

• Nuottiteline jokaisella oma mukana, kokoaa ja purkaa sen itse, yksi soittaja/yksi nuottiteline 

• Vasket – soittimien tyhjennys roskakoriin, ei lattialle 

• Stemmiksiä 

Soitinvalmennusryhmät 

• Opetustila Villa Haga, Porkkalan lukio L-talo 

• Turvaväli  

• Oppilas tuo tarvittaessa oman nuottitelineen, kokoaa ja purkaa sen itse 

• Pianon koskettimiston puhdistus liinalla jokaisen ryhmän jälkeen 

Kamarimusiikkiryhmät 

• Opetustila Villa Haga, Fyyri Mörne-sali 

• Turvaväli  

• Oppilas tuo tarvittaessa oman nuottitelineen, kokoaa ja purkaa sen itse 

• Pianon koskettimiston puhdistus liinalla jokaisen ryhmän jälkeen 



Musiikkileikkikoulun ryhmät  

• Lasta ei tuoda sairaana tai oireisena muskariin! 

• Odotustilassa huomioitava turvaväli ja vanhemmat pitävät huolen lasten käsihygieniasta ennen 

muskaritunnin alkua 

• Päiväkotimuskarissa opettaja huolehtii lasten käsihygieniasta 

• Perheryhmissä vain yksi oma aikuinen lapsen kanssa 

• Muskarin aikana lähikontaktileikit kuten piirileikit ovat tauolla 

• Muskarin aikana käytettäviä soittimia kierrätetään niin, että jokainen lapsi saa käyttöönsä puhtaan 

soittimen 

• Muskaritunnilla käytetään käsidesiä 

Yksilö- ja paritunnit 

• Opetustila Villa Haga, Porkkalan lukio L-talo ja kokoustila, Kartanonrannan koulu ja Vuorenmäen 

koulu 

• Turvaväli oppilaan ja opettajan välissä  

• Pianon koskettimiston pyyhkiminen jokaisen oppitunnin jälkeen 

• Mahdollinen etäopetuskierto, joka toinen viikko opetus etäyhteydellä (vältetään ihmismassoja 

opetustilojen yhteydessä) 

Konsertit  

• Sallittu konsertin henkilömäärä ilmoitetaan konserttikohtaisesti voimassa olevien 

viranomaismääräyksien mukaan. 

• Konserttien turvavälit: osallistujamäärä rajataan siten, että turvavälit on mahdollista toteuttaa. 

• Konserttiohjelmat ovat saatavilla siten, että niiden jakamisessa ei tule lähikontaktia esim. jaetaan 

etukäteen tuoleille, joita yleisö saa käyttää. 

 

Opetushallituksen ohjeistus: 

 
Yleisesti: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus 

TPO: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/taiteen-perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen 

Vapaa sivistystyö: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/vapaan-sivistystyon-koulutuksen-

toteuttaminen-182020-alkaen 

THL ajankohtaista koronaviruksesta: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 
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ETÄ- JA LÄHIOPETUS KANSALAISOPISTOSSA 

 

Kielten etä- ja lähiopetus 

Kielten etäopetuksen toteutamme hyödyntäen live verkko-opetusta Teamsin tai ZOOMin avulla, 
Peda.net-oppimisalustaa hyödyntäen. Opetuksessa voivat vuorotella videoyhteydellä toteutettava 
live verkko-opetus ja Peda.net-alustan kautta tapahtuva etäopiskelu, jolle opettaja laatii viikoittain 
tehtäväkokonaisuuksia. 
Etäopetusmateriaali ja toteutustavat pohjautuvat kunkin kurssin opiskelijoiden tarpeisiin, kurssin 
tavoitteisiin ja opiskeltaviin aihepiireihin. Peda.net-alustalle luotava etäopetusmateriaali käsittää 
muun muassa tekstejä, videoita, musiikkia, tehtäviä, äänitteitä tms. Opettaja hyödyntää 
opetuksessaan monipuolisesti digitaalisia oppimismateriaaleja ja oppimissivustoja sekä eri 
medioita. Opettaja antaa palautetta opiskelijoille Peda.net-alustaa, videoyhteyttä tai muita 
viestintäkanavia hyödyntäen ja opiskelijat ovat vuorovaikutuksessa opettajaan sekä muihin 
opiskelijoihin Peda.net:in ja mahdollisuuksien mukaan videoyhteyden avulla. 
 
Lähiopetuksessa sovellamme yhteisiä THL:n antamia hygieniaan liittyviä ohjeistuksia, joista 
tiedotamme opiskelijoita ja opettajia opetusluokissa ja tiedotteilla, jotka lähetämme sähköpostilla. 
Opiskelijamäärää rajoitetaan tunneille voimassa olevan ohjeistuksen mukaan turvavälit 
huomioiden. 
 
Etäopetusta ennakoidaan ensimmäisillä oppitunneilla ja katsotaan opiskelijoiden kanssa yhdessä 
esimerkiksi Teamsin tai ZOOMin käyttöä. 
 
Kädentaito- ja taideaineiden etä- ja lähiopetus 
Yksittäinen opetuskerta on mahdollista järjestää etäopetuksena live verkko-opetuksena, jossa 
käymme läpi esimerkiksi tekniikkaa, suunnittelua, teoriaa, materiaalitietoutta, ideointia ja 
luonnostelua Teams- tai ZOOM -sovelluksen avulla.  
 
Suurin osa kädentaito- ja kuvataidekursseista on sellaisia, joissa etäopetusmahdollisuutta ei ole. 
Lyhyet viikonloppukurssit eivät sovellu etäopetukseen ja force majeure -tilanteessa näille 
lyhytkursseille pyritään löytämään toinen toteutusajankohta. 
 
Taidekurssit, joissa tehdään tehtäviä omin materiaalein, omista aiheista voidaan toteuttaa 
etäopetuksena. Opettaja voi ohjata ja antaa palautetta Teams- tai ZOOM-sovelluksen avulla. 
 
Musiikin opetuksen järjestämme etäopetuksena Teams- tai ZOOM -sovellusten kautta. 
 
Lähiopetuksessa noudatamme yhteisiä THL:n antamia hygieniaan liittyviä ohjeistuksia, joista 
tiedotamme opiskelijoita ja opettajia opetusluokissa ja tiedotteilla, jotka lähetämme sähköpostilla. 
Opiskelijamäärää rajoitetaan tunneille voimassa olevan ohjeistuksen mukaan turvavälit 
huomioiden. 
 
Liikunta- ja tanssiaineiden etäopetus 

 
Liikunnan muokattu teksti: Etäopetus järjestetään live verkko-opetuksena Teams, Zoom tai Jitsi- 
alustoilla. Opettajalla on myös mahdollisuus tehdä tallennevideo tunnista ja välittää video 



opiskelijoille pilvipalvelun/ sähköpostin kautta. Etäopetus vastaa sisällöltään kurssin kuvauksessa 
esitettyjä asioita. 
 
Osa kurssien lajeista on sellaisia, joissa etäopetusmahdollisuutta ei ole, kuten esimerkiksi 
vesijumppa. Kaikki lyhytkurssit eivät myöskään sovellu etäopetukseen ja force majeure -
tilanteessa näille lyhytkursseille pyritään löytämään toinen toteutusajankohta. 
 
Lähiopetuksessa noudatamme yhteisiä THL:n antamia hygieniaan liittyviä ohjeistuksia, joista 
tiedotamme opiskelijoita ja opettajia opetusluokissa ja tiedotteilla, jotka lähetämme sähköpostilla. 
Opiskelijamäärää rajoitetaan tunneille voimassa olevan ohjeistuksen mukaan turvavälit 
huomioiden. 
 
Etäopetuksen järjestämme livestriimauksena alustoilla Teams tai ZOOM live verkko-opetuksena tai 
opettaja tekee videon tunnista ja välittää videon opiskelijoille pilvipalvelun kautta. Videotallenteet 
opetuksesta voivat poiketa kestoltaan normaalista lähiopetuskerroista. 
 
 
ETÄ- JA LÄHIOPETUS KUVATAIDEKOULUSSA JA KÄSITYÖKOULUSSA 
 
Kuvataidekoulun etäopetus järjestetään live verkko-opetuksena ja lisäksi hyödyntäen Peda.net -
alustaa tarpeiden mukaan, jonne tuotamme viikoittain tehtäväkokonaisuuksia. Etäopetusmateriaali 
sisältää muun muassa teksti-, kuva- ja videomateriaalia, opetusvideoita, ääneen luettuja 
tehtävänantoja sekä Powerpoint -esityksiä. Tarjoamme oppilaille myös materiaalikasseja 
etäopetustehtävien tekemiseen. Julkaisemme oppilaiden teokset Peda.net-sivustolla, ja opettaja 
antaa palautetta oppilaiden teoksista eri viestintäkanavia hyödyntäen. Järjestämme 
etäopetustuokioita Teams -sovelluksella. Etäopetus Teams- tai Google Classroom-sovelluksessa 
opetus voi poiketa kestoltaan normaalista lähiopetuskerroista. Mahdolliset pois jäävät opetuskerrat 
voimme korvata mahdollisuuksien mukaan myös näyttelyretkellä tai lauantaiopetuksilla 
myöhemmin. 
 
Käsityökoulun etäopetus järjestetään live verkko-opetuksena ja lisäksi hyödyntäen Peda.net -
alustaa, jonne tuotamme viikoittain tehtäväkokonaisuuksia. Etäopetusmateriaali käsittää muun 
muassa teksti, kuva ja videomateriaalia, opetusvideoita, ääneen luettuja tehtävänantoja sekä 
Powerpoint esityksiä. Oppilaille tarjotaan materiaalikasseja/kotiin lähetettävää materiaalipaketteja 
etäopetustehtävien tekemiseen. Oppilaiden teokset julkaistaan ryhmän yhteisellä whatsapp -
Avidsivustolla, Instagramissa ja/tai Peda.netissä. Opettaja antaa palautetta oppilaiden teoksista eri 
viestintäkanavia hyödyntäen. Lyhyitä etäopetustuokioita voidaan järjestää Teams -sovelluksella. 
Mahdolliset pois jäävät opetuskerrat voidaan korvata myös näyttelyretkellä tai lauantaiopetuksilla 
myöhemmin. 
 
Lähiopetuksessa noudatamme yhteisiä THL:n antamia hygieniaan liittyviä ohjeistuksia, joista 
tiedotamme opiskelijoita ja opettajia opetusluokissa ja tiedotteilla, jotka lähetämme sähköpostilla. 
Opiskelijamäärää rajoitetaan tunneille voimassa olevan ohjeistuksen mukaan turvavälit 
huomioiden. 


