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Tiedote Isonkyrön kunnan asukkaille 19.3.2020
Suomen hallitus totesi tiedotustilaisuudessaan 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallituksen tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan tästä. Suomen hallituksen linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti.
Tämä tiedote täydentää 13.3.2020 ja 17.3.2020 Isonkyrön kunnan asukkaille annettuja tiedotteita, Aiemmin tehdyt rajaamistoimenpiteet yms. edellisissä tiedotteissa.
Perusopetus ja lukio
o

Koulujen tilat ovat suljettuna 18.3.-13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä on keskeytetty. Opetus
ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin, ensisijaisesti etäopetuksena. Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Tilanteessa 19.3.2020 oppilaista (0-3 lk.) suurin osa on kotona. Sellaisten 0-3 lk. oppilaiden, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnallisesti kriittisillä aloilla, opetus järjestetään edelleen omalla lähikoululla. Kouluruokailu järjestetään lähiopetuksessa oleville oppilaille
sillä koululla, missä opetus järjestetään, sekä lisäksi niille etäopetuksessa oleville oppilaille,
jotka ovat ilmoittaneet ruokailun tarpeesta edellisen viikon perjantaihin mennessä koulukeskuksen keittiölle, ensisijaisesti sähköpostitse: koulukeskus.keittio@isokyro.fi tai puhelimella p.
050 527 4342. Etäopiskelussa olevia oppilaita ei kuljeteta kouluruokailuun, eikä kouluruuan kotiinkuljetusta järjestetä.

o

Kunta ei peri koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja perheiltä, jotka ilmoittavat
lapsensa olevan poissa aamu- ja iltapäivätoiminnasta vähintään viikon yhtäjaksoisesti
18.3.2020 alkaen. Perheitä tiedotetaan asiasta Wilman kautta.

o

Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä puhelimitse johtava rehtori Susanna Pietikäiseen, p.
0500 560 363

Varhaiskasvatus
o

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidetään toiminnassa Suomen hallituksen linjauksen mukaan. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten
pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.

o

Suomen hallitus ja Isonkyrön kunta edelleen suosittavat, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen

o

on mahdollisuus
Tilanne 19.3.2020: Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä reilu puolet lapsista.

o

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti kunta ei peri varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja
perheiltä, jotka ilmoittavat lapsensa olevan poissa varhaiskasvatuksessa vähintään viikon yh-

o

täjaksoisesti 18.3.2020 alkaen. Perheitä tiedotetaan asiasta Daisyn kautta.
Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä puhelimitse varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapioon, p.
050 439 4033.
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Muut palvelut
o

ks. kunnan tiedote 17.3.2020

o

kunnanvirasto on suljettu 18.3.-13.4.2020, erityisestä syystä voidaan sallia asiakastapaaminen
vastuuviranhaltijan harkinnan mukaan

Vierailut ja väen kokoontumiset
o

Isonkyrön kunta on 17.3.2020 käynnistänyt kokkähaasteen yli 70-vuotiaiden (ei kotipalveluasiakkaiden) välttämättömien asiointipalveluiden järjestämiseksi heidän kotiinsa, yhteydenottoja
on jo tullut. Kökkähaasteen koordinoimisesta vastaa Laura Buckman, p. 050 314 2352, yksityiskohdista tiedotetaan erikseen.

Isonkyrön kunnan johtoryhmä 19.3.2020

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Tero Kankaanpää
p. 044 297 0256
tero.kankaanpaa@isokyro.fi
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