Sivistystoimen koronatoimien purku
Koronatilanne ei ole ohi. Alla olevia aukiolopäätöksiä voidaan joutua muuttamaan joko järjestelyjen tai eilakisääteisten toimintojen kyseessä ollessa myös aukiolon osalta. Tässä noudatetaan epidemiatilanteen
osalta terveysviranomaisten ohjeita ja käytännön järjestelyissä havaittujen ongelmien osalta vastuullisten
viranhaltijoiden tai tehtäväalueen vastaavien harkintaa.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus toimii normaalisti, mutta lapsia on ollut noin parikymmentä. Järjestelyissä
huomioidaan koronatilanne toisistaan erossa toimivilla ryhmillä yksiköissä Mansikka ja HillaPuolukka, Vadelma on tyhjillään otettavaksi käyttöön eri tarkoituksiin. Hoitoon tai töihin ei saa
tulla sairaana. Yksiköissä noudatetaan tehostettua hygieniaa. Toukokuun loppuviikoiksi hoitoon
palaa jonkin verran lapsia, mutta mitoitukset riittävät. Varhaiskasvatuksen osalta huoltajia
tiedotetaan Daisyn kautta.
Esi- ja perusopetus
Peruskoulu siirtyy lähiopetukseen 14.5.2020 ja koulutyö jatkuu opetussuunnitelman mukaisesti.
Perusopetuksen suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön,
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen opetussuunnitelmaan.
Opetuksessa pyritään ensisijaisesti noudattamaan tuntijakoa perusopetuslain mukaisesti. Oppilaille
pyritään järjestämään turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. Koulujen toiminnassa ja
opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät
terveysviranomaisten ohjeet. Opetushallitus ja aluehallintovirasto ovat ohjeistaneet oppilaitoksia
käytännön järjestelyissä .
Esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee
osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.
Vapautusta on voinut hakea 8.5.2020 mennessä. Vapaan myöntää perusopetuksen johtokunta.
Opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen järjestäjä tai huoltaja sitä haluaisivat.
Käytännön järjestelyjä perusopetuksessa
Koulukuljetuksiin on järjestetty lisävuoroja ja -järjestelyjä, jotta kuljetuksiin saadaan väljyyttä.
Oppilaita ohjataan istumaan penkeille väljemmin ja välttämään lähikontakteja koulukuljetuksessa.
Koulukuljetuksen saapumis- ja lähtöpaikat jaetaan koulualueelle useampaan pisteeseen.
Koulu alkaa klo 8.45. Luokkakohtaiset sisäänkäynnit, naulakot ja wc:t on merkitty. Henkilökunta
on oppilaita vastassa ja kouluun tullessa oppilaat ohjataan suoraan omaan luokkaansa odottamaan
koulupäivän alkua. Huoltajia pyydetään muistuttamaan oppilaita siitä, etteivät he lähde koululle
aamuisin liian aikaisin. Kukin luokka on koko koulupäivän samassa omassa tilassa - opettajat
liikkuvat tarvittaessa. Luokat on järjestetty niin, että oppilaat istuvat mahdollisimman väljästi. Myös
ruokailu tapahtuu omassa luokkatilassa, lukuun ottamatta 6. luokkaa, joka ruokailee ruokasalissa.
Välitunnit on porrastettu ja luokille on jaettu oma alue koulun pihasta. Koulun päättymistä on
porrastettu tarpeen mukaan hallitun koulusta poistumisen turvaamiseksi.

Koulun tilojen siivousta on tehostettu myös päivän aikana. Koulua ei käytetä koulun ulkopuoliseen
toimintaan kevään aikana. Koulussa korostetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa: kädet pestään
kouluun tullessa ja koulusta lähtiessä, ennen ruokailua, ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen
tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin
paperisiin käsipyyhkeisiin. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan
kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla,
suojataan suu kyynärtaipeella. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään.
Koulujen osalta oppilaita ja huoltajia tiedotetaan käytännön järjestelyistä Wilman kautta.
Luokanopettajat ja luokanvalvojat ilmoittavat kunkin luokan omat aikataulut erikseen.
Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta
Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään tarpeen mukaan. Vuosiluokat pyritään pitämään omissa
ryhmissään. Koulun muita kerhoja ei järjestetä.
Lukio, ammattioppilaitos ja vapaa sivistystyö
Lukio ja ammattioppilaitos Lappia jatkaa etäopetusta ja –opiskelua lukuvuoden loppuun asti.
Opiskelijoita ohjeistetaan kuten tähänkin asti. Lappia järjestää virtuaalipäättäjäiset kesäkuun alussa.
Ylioppilasjuhlien osalta vaihtoehtoina ovat virtuaalijuhlat 30.5. tai juhla elokuussa tai joulukuussa
syksyn ylioppilasjuhlien yhteydessä.
Kansalaisopisto
Kansalaisopiston kurssitoiminta on jäänyt kesätauolle. Ensi vuoden ohjelma tulee hyväksyttäväksi
lautakunnan kesäkuun kokoukseen.
Vapaa-ajan toiminta
Muoniossa ei järjestetä suuria yleisötilaisuuksia kesän aikana ja pienemmissäkin julkisissa
kokoontumisissa (kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumat, rajatut sisä- ja ulkotilat)
noudatetaan 50 hengen kokoontumisrajoitusta. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun
mennessä.
Kirjasto ja kulttuuri
8.5.2020 alkaen aloitettiin kirjojen uloslainaus. Varatuista aineistoista tehdään kirjakassi valmiiksi
noutoa varten. Kirjastossa on tehty valmisteluita ja mm. rajattu alueita sekä asennettu suojapleksejä.
Asiakas-wc ei ole toistaiseksi käytössä. Hygieniaohjeita noudatetaan mm. turvavälitarroin,
käsidesein ja tehostetulla siivouksella. Palautusluukku on otettu takaisin käyttöön, omatoimikirjasto
pysyy toistaiseksi kiinni. Omatoimikirjaston avaamisessa seurataan tilanteen kehittymistä.
Omatoimikirjastossa henkilökunta ei voi valvoa esimerkiksi turvaetäisyyksiä.
1.6.2020 alkaen kirjasto avataan palveluaukioloaikojen mukaisesti. Yhteispohjoismaisen
kirjastoauton osalta odotetaan toimivaltaisen viranomaisen lisäohjetta, koska kirjastoautomme
toiminnassa tulee huomioida myös Ruotsin ja Norjan viranomaislinjaukset. Oletuksena on, että
kirjastoauto lähtisi liikkeelle kesäkuun alussa vähintään kotimaan reiteille.

Kotiseutumuseo avataan heinäkuun alussa. Kulttuuritarjontaa pyritään järjestämään kesällä
ulkoilmassa kokoontumisrajoitusten ja muiden viranomaissuositusten puitteissa. Aukioloajoista ja
kulttuuritarjonnasta tiedotetaan myöhemmin lisää.
Nuoriso
Nuorisotoimen leirit on alustavasti siirretty syyslomalla pidettäväksi. Nuorisotoimi pyrkii
mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan ulkona järjestettäviä kesäkerhoja lapsille ja nuorille.
Nuorisotila Tippala aukeaa 1.6.2020 kesän aukioloaikoja noudattaen. Jos epidemiatilanne tai
haasteet turvallisuusnäkökohtien huomioimisessa sitä edellyttävät, tilat voidaan sulkea.
Liikunta
Talviulkoilureittien ylläpito on lopetettu talvikauden 2019 – 2020 osalta. Metsähallitus avaa
taukopaikkoja, tupia ja luontokeskuksia 1.6.2020 alkaen.
Liikuntasali ja kuntosali toimivat 1.6. alkaen ajanvarauksella fyysisten kontaktien välttämiseksi.
Vuorot ajoitetaan väljästi siten, että mahdollisia välisiivouksia voidaan tehdä ja ihmisten välisiä
fyysisiä kontakteja välttää. Liikuntasalivuoroja voi hakea liikuntatoimesta 18.5.2020 mennessä.
Kuntosalin ajanvarausjärjestelyjä suunnitellaan sellaisiksi, että kävijöiden väliin jää aikaa ja vain
yksi varaus kerrallaan. Kaukalossa sijaitsevan hiekkatekonurmen/tenniskentän ajanvaraus on
vaihtoaition postilaatikon vihossa. Tennisverkko asennetaan ilmojen lämmitessä ja kun ässäkenttä
on sulanut lumesta.

