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Hyvää marraskuuta kotiväelle!

Marraskuu toi koulullemme ensimmäiset korona-tartunnat ja 

joitakin luokkia tai osia luokista joutui karanteeniin. Karanteeni 

kestää 10 pv ja se tarkoittaa, että karanteenissa olevan tulee 

pysyä kotona. Kouluun, harrastuksiin, kavereiden kanssa 

leikkimään ym. ei saa silloin mennä. 

Jos oppilas on ollut tartunnan saaneena koulussa, ottaa 

tartuntatautiyksikkö yhteyden heti koulun rehtoriin, ja koulussa 

ryhdytään selvittämään yksikön ohjeiden mukaan ketkä ovat 

altistuneet. Sen jälkeen tartuntatautiyksikkö antaa koululle viestit, 

jotka lähetetään Wilman kautta koteihin. Näin sairastuneiden ja 

altistuneiden kautta tapahtuva viruksen leviäminen saadaan 

mahdollisimman pian pysäytettyä. Valitettavasti 

tartuntatautiyksikkö on kovin työllistetty ja voi kestää useita päiviä 

ennen kuin he ovat itse suoraan altistuneisiin yhteydessä. 

Olin itse valitettavasti loka-marraskuun vaihteessa virkavapaalla, 

mutta apulaisrehtorimme Hanna Ylimaula, Marika Ketomäki ja 

opettajat hoitivat tilanteen hienosti. Kiitän kaikkia, jotka ovat olleet 

tätä urakkaa toteuttamassa. 

Opetus on järjestetty karanteenissa oleville oppilaille 

etäopetusta hyödyntäen. Mukana opetuksen järjestämisessä 

ovat olleet luokanopettajat, erityisopettaja ja avustajia. 

Tänään odotamme uusia ohjeita koulun henkilökunnan maskien 

käytöstä. Asiasta on tehty pääkaupunkiseudulla yhteinen linjaus. 

Siitä tulee teille huoltajillekin tiedote Wilmaan kaupungilta. 

Tarkoitus on ryhtyä käyttämään maskeja, jos se suinkin on 

mahdollista, tai visiireitä. Näin opetushenkilökunta ei altistuisi 

mahdollisissa tartuntatapauksissa.

Tänä lukuvuonna emme siis voi viettää joulujuhlia eikä kuutosten 

tanssejakaan järjestetä ’livenä’. Tämän vuoksi perumme myös 

19.12.20 lauantaityöpäivän ja sitä vastaavan kiirastorstain 

vapaan 1.4.21. 

Luokat 1,3, ja 5 valmistavat joulujuhlaohjelmaa omissa luokissaan 

ja niistä koostetaan nauhoitettu esitys, jonka tekin saatte nähdä. 

Tarkempaa tietoa tästä saatte myöhemmin. 

Olemme saaneet palkattua hallituksen covid-tuella kouluumme 

loppulukuvuodeksi kaksi uutta opettajaa: kieli- ja kulttuuriryhmien 

opettajan ja erityisopettajan. He aloittavat meillä työnsä 10.11 ja 

16.11. Tämä tulee todella tarpeeseen, koska oppimisen tukeen 

tarvitaan selvästi lisäresurssia. 

Lopuksi toivotan myöhästyneet onnittelut kaikille isille 

isänpäivän kunniaksi. 

Kurjasta korona-tilanteesta huolimatta toivon teille piristävää 

marraskuuta! Ulkona paistaa aurinko ja vielä on pieniä rippeitä 

jäljellä ruskasta. Nautitaan ulkoilusta ja liikunnasta, joka tekee 

keholle ja mielelle hyvää. 

Aurinkoisin terveisin, Hannele 


