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Hyvinvointipalveluiden toiminta eri palveluissamme on käynnistetty huomioiden Lapin 
sairaanhoitopiirin, THL:n, opetushallituksen ja STM:n ohjeet covid 19 -taudin leviämisen 
ehkäisyyn. 
 

 Posion kunnan harrastustilat ja -paikat, urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat ja 
järjestöjen kokoontumistilat on otettu käyttöön huomioiden opetus- ja 
kulttuuriministeriön (OPH) ja THL:n ohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemisestä 
yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä 
(14.5.2020, sovelletaan edelleen, https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-
ja-koronavirus).  

 

 Nuorisotila Apaja avattiin 12.8.2020 samanaikaisesti peruskoulun kanssa. Aukioloajat ovat 
samat kuin keväällä 2020, aikataulut löytyvät: https://posio.4h.fi/nuorisotilatoiminta-ja-
kuntayhte/nuorisotila-apaja/. Aikatauluja tarkastellaan syyskuun aikana harrastustoiminnan 
käynnistyttyä ja mahdolliset uudet aikataulut tulevat voimaan 1.10.2020. Nuorisotilojen 
sulkeutuessa koronan vuoksi keväällä, keskeytyi myös nuorisotilojen sisustusremontti, jota 
jatketaan yhdessä nuorten kanssa. Nuorisotiloille ei saa tulla, jos on mitään 
sairastumiseen viittaavia oireita. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita 
voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja 
päänsärky. Käytämme toistaiseksi kertakäyttöastioita, nuoret ohjeistetaan pesemään kädet 
saippualla aina ulkoa sisään tullessa, ennen välipalaruokailuja ja yskimisen jälkeen. 
Tarvittaessa myös käsidesi käytössä. Mikäli nuori oireilee nuorisotiloilla ollessaan, nuori 
siirretään eri tilaan odottamaan huoltajaa. Huoltajaa ohjeistetaan ottamaan yhteyttä Posion 
terveyskeskukseen.   

 

 Kansalaisopiston kurssitoiminta käynnistyy normaalisti, ilmoittautuminen kursseille on 
parhaillaan käynnissä. Opiskelijan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun 
oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia 
oireita. Kurssipaikoille on varattu käsidesiä ja opettajat ohjaavat kurssilaisia käsipesun ja 
käsidesin lisäksi noudattamaan turvavälejä (1-2m). Opetuksen järjestämisessä noudatetaan 
opetushallituksen, Lapin sairaanhoitopiirin, THL:n ja STM:n kulloinkin voimassa olevia ohjeita 
ja suosituksia https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus. 

 

 Kirjasto Kirjasto palvelee normaalisti ma-to klo 12-17 ja pe klo 10-15. Toistaiseksi 
omatoimikirjasto on käytössä vain arkiaamuisin klo 9 alkaen. Koronatilanteen salliessa ilta- ja 
viikonloppuaika pyritään saamaan käyttöön syyskuun aikana. Kirjastossa noudatetaan 
edelleen yleisiä koronaohjeita sekä siivotaan tehostetusti. Muistathan asioida vain terveenä. 

 

 Peruskoulu, lukio ja esikoulu: Aloitamme lähiopetuksen keskiviikkona 12.8.2020 klo 8.45, 
jolloin koulun ovet avataan. Koululle ei saa tulla aikaisemmin odottelemaan. Oppilaat tuodaan 
ja haetaan pihalta, koulun sisätiloihin saa tulla oppilaiden lisäksi vain koulun henkilökunta. 
Huoltajien tapaamisissa hyödynnetään etäyhteyksiä. Opetuksen järjestämisessä noudatetaan 
opetushallituksen, Lapin sairaanhoitopiirin, THL:n ja STM:n kulloinkin voimassa olevia ohjeita 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus. 
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Koulun liikuntasali on remontissa arviolta syyslomaan saakka, muut lukion tilat ovat normaalisti 
käytössä, joten lukiolaiset ovat lähiopetuksessa. 
 
Kouluun saa tulla vain terveenä. Huoltajia ja oppilaita on tiedotettu lukuvuoden käytänteistä Wilman 
kautta. Lisäksi tiedote löytyy Posion kunnan www-sivuilta. 
 
HOX: Varhaiskasvatuksesta ja koulun käytännöistä julkaistaan lisäksi myös omat tiedotteet 

 

 Päiväkoti: Koronavirusepidemian levitessä päiväkodissa voidaan joutua supistamaan    
toimintaa merkittävästi henkilökunnan mahdollisten sairaspoissaolojen vuoksi 

 
Varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena. Oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, lihaskivut, 
vatsaoireet ja päänsärky. Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Jos lapsi sairastuu 
päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen 
valvonnassa. Huoltajaa ohjeistetaan ottamaan yhteys Posion terveyskeskukseen, josta annetaan 
lisäohjeita.  

 
Muiden kuin lasten sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella 
tulisi välttää. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua varhaiskasvatuksen toimintaan järjestetään 
väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden. Lasten tuomis- ja hakutilanteet tapahtuvat ulko-ovilla tai 
ulkona. Varhaiskasvastuksen toiminnassa noudatetaan opetushallituksen, Lapin sairaanhoitopiirin, 
THL:n ja STM:n kulloinkin voimassa olevia ohjeita  https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus. 
 
1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautui yhtäläinen 
oikeus varhaiskasvatukseen. Esim. työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas 
oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Päiväkotipaikkaa haetaan viimeistään neljä 
kuukautta ennen aloittamista. Paikan voi saada kahdessa viikossa, jos vanhemmat saavat 
ennakoimatta työ- tai opiskelupaikan.  
 
Ryhmäperhepäiväkoti Ryhmis aukeaa elokuun lopulla Koulutielle. Ryhmiksessä tulee 
työskentelemään kaksi perhepäivähoitajaa ja lapsia siellä tulee olemaan hoidossa korkeintaan 
kahdeksan.  
 
Yhteydenotot ja lisätiedot:  
 
Peruskoulu, lukio ja esiopetus: Salla-Maarit Toivanen, peruskoulun ja lukion vs rehtori; salla-maarit. 
toivanen@posio.fi,  0408012409 
 
Päiväkoti: Tiina Krank, vs varhaiskasvatuksen vastaava, tiina.krank@posio.fi , 040-8012390 
 
Kirjasto ja kulttuuritoiminta; Virva Jakkula: virva.jakkula@posio.fi 040 8012 425. 
 
Liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajan  toiminta:  Antti Häkämies; antti.hakamies@posio.fi,  040 8012 429. 
 
Kansalaisopisto: kansalaisopiston rehtori Hannele Heinonen; hannele.heinonen@posio.fi, puh 040 
8012401 
    
Palvelujohtaja Marjo Paloniemi, marjo.paloniemi@posio.fi, puh 040 8012370 
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