
Hei Askolan kuvataidekoulun oppilaan huoltaja! 

 

Kuvataidekoulun lähiopetus aloitetaan viikolla 35 lukujärjestyksen mukaan, ellei viikon sisällä 

toisin ilmoiteta. 

Opetustilanteissa huomioidaan väljyys, turvavälit ja käsihygienia. Askolan kuvataidekoulu on 

onneksi pieni yksikkö ja opetusryhmät ovat oppilasmäärältään pieniä. Opetusryhmien välillä 

tiistaisin ja torstaisin pinnat, ovenkahvat yms. puhdistetaan ja siitä voi johtua joskus toisen ryhmän 

sisäänpääsyn viivästyminen.  

Ohjeet ovat tämänhetkisten suositusten mukaisia. Tilanne saattaa elää nopeastikin. Muutoksista 

pyritään tiedottamaan ajantasaisesti. 

Kuvataidekouluun tullessa on huomioitava muutama seikka: 

- Kun tullaan ulko-ovesta sisälle, on ennakoitava mahdollinen ruuhka naulakoilla 

Naulakoilla saa olla VAIN korkeintaan kaksi henkilöä kerrallaan!  Lasiovesta näkee 

tilanteen ja oppilas odottaa ulkona kunnes edelliset ovat poistuneet. Tästä käytännöstä 

vanhempien olisi hyvä muistuttaa, ainakin ensimmäisillä kerroilla. 

- Lähtiessä noudatamme samaa sääntöä. 

- Kuvataidekoulu ei ole vastuussa oppilaista ennen sisälle tuloa. 

Pienten ( varhaisikä + AB ryhmä) vanhempien pitäisi eritysesti huomioida se, että ohjeistuksessa 

on ettei ”ulkopuolisia” tule opetustiloihin. Koskee tietysti muitakin ryhmiä. 

AB-ryhmän ensimmäinen opetuskerta aloitetaan ulkona.  Tutustutaan opettajaan ja 

vanhemmatkin voivat kysyä asioista. Huomioittehan varustautua säähän sopivalla vaatetuksella.   

5-6 vuotiaiden varhaisopinnoissa, kokoonnutaan myös ensimmäisellä kerralla aluksi katoksen alle 

piirtämään.  Siitä sitten siirrytään ohjeistuksen mukaan sisätiloihin. Eli vanhemmat, varatkaa 

hieman aikaa tähän ensimmäiseen kertaan. 

- Kaikki menevät käsienpesuun naulakolta. Lähtiessä myös pestään kädet/ käsidesi on 

käytössä opettajan valvonnassa. 

 

- Ensimmäisellä kerralla oppilaille katsotaan oma työskentelytila, huomioiden väljyys. 

Pienemmillä oppilailla on perusvälineistö omakohtaisessa käytössä. Kuvataidekoululla on 

hyvin tilaa kahdessa huoneessa joten väljyys työskentelyssä on hyvä. 

 

- Mikäli joku ryhmän oppilaista on altistutunut muualla, silloin seurannassa katsotaan, onko 

muun ryhmän kohdalla aihetta karanteeniin. Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu 

tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle 

lääkärille.  

 

- Jos oppilas joutuu karanteeniin, ilmoitattehan kuvataidekoululle, niin pyrimme 

järjestämään etätehtävän myös kuvataideopinnoista. (n. kaksi opetuskertaa) Ulkomaille 

matkustamisesta seuraa 14 päivän omaehtoinen karanteeni myös harrastuksen parissa. 



 

- Kuvataidekouluun tullaan terveinä!  Kuvataidekouluun ei tulla oireisena. 

Kuvataidekouluun ei jatkossa saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin 

mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. Oireita voivat olla muun muassa 

yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. 

 

- Jos oppilas sairastuu kuvataidekoulun oppitunnin aikana, oireinen lapsi siirretään 

välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa. Huoltaja hakee oppilaan 

mahdollisimman pian. Oireisten tulee herkästi hakeutua koronatesteihin. 

 

Tervetuloa kuvataiteen harrastuksen pariin! 

 

Kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry:n vuosikokous on to 20.8.2020 

Nuorisotila Nutassa!   

Linnankoskentie 49, kuvataidekoulun yläkerrassa. Sisäänkäynti koulun pihalta. Aiheina vuosikokousasiat ja 

yhdistyksen sääntöjen päivittäminen. Johtokunnan järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen. 

Yhteistyö terveisin Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen puolesta Maria Enberg, pj.  &   

Maisa Laine, johtava opettaja. 


