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AINULT VÄGA VÄIKE OSA ÕPILASTEST
LÄHIÕPPES - OSA KOOLIRUUMIDEST SULETAKSE
VALMISOLEKU SEADUSE AJAKS
Alates teisipäevast 14.04. suletakse Vantaas 23 kooliruumi. Avatuna püsivad edasi 30 kooliruumi, kuhu
suletavate kooliruumide õpilased lähiõppesse suunatakse. Nakkusriskid minimeeritakse tegevuspunktide
ühendamise. Õpilaste õppimine organiseeritakse koolides maksimaalselt 10 inimese rühmades kooliehitiste
eri pooltel, ja hoolitsetakse, et lähikontakte tekib võimalikult vähe. Lähiõpperühmad säilivad endistena ja
õpilaste õpetuse eest vastutab endiselt oma kooli personal. Koolisöömine ja vahetunnid organiseeritakse
jaotatult. Distantsõppes õppivad õpilased jätkavad õppimist tavaliselt.
Valmisoleku seaduse ajal soovitatakse tugevalt kõigil õpilastel vastavalt riiginõukogu korraldusele osaleda
õppes distantsõppe vahendusel. Lähiõppes võivad siiski vajadusel õppida 1.-3. klasside õpilased ning 1.-9.
klasside eritoetusega õpilased ja ettevalmistusõppe õpilased. Kõik puudega õpilaste õpet andvad koolid
jätkavad oma tegevust.
Vantaa koolides on põhiõppes osalenud valmisoleku seaduse ajal igapäevaselt kokku ainult umbes 400
õpilast. See on alla 2 protsendi kõigist põhiõppe 24 000 õpilasest. Mitmes koolis ei ole valmisoleku seaduse
ajal õppinud lähiõppes mitte üldse õpilasi või ainult mõned õpilased.
Õpilaste arvud püsivad lahti olevates koolides väikestena ka peale koolide ühendamist. Praeguse hetke
andmete kohaselt õpiks igas ühendatud koolis alla 40 õpilase lähiõppes. Keskmine koolisuurus Vantaas on
545 õpilast, seega suured ruumid võimaldavad õppe organiseerimist avaralt ka samas ehitises.
On otstarbekohane sulgeda ajutiselt sellised kooliruumid, kust õpilastel on vanusetasemele vastavalt
mõõdukalt lühike teekond naaberkooli. Samas saadakse suletavates kooliruumides läbi viia sisekliima
remonte või muutustöid, ja ruumide ülalpidamisest ei teki näiteks tarbetuid söögi-, valvamise-, energia- ja
koristuskulusid. Kooliruumide sulgemine võimaldab 2020. aasta suvele planeeritud koolide sisekliima
remontide ja muude muutustööde alustamist juba aprillis-mais. Niiviisi saaksime muutustööd valmis teha
nii, et need oleksid valmis, kui koolitöö jätkub tavaliselt peale valmisoleku seaduse lõppemist.
Suletavate kooliruumide üle otsustades on arvesse võetud, õpilaste vanust ja arengutaset arvesse võttes, et
kooliteekonnad ei muutu pikkadeks. 1.-4. klassiaastate õpilastele võib kooliruumide ühendamisest tekkida
mõõdukas kooliteekonna pikenemine, ja 5.-9. klassiaastate õpilaste kooliteekond võib pikeneda natukene
rohkem.
Vabandame korraldustest võimalikult tekkiva kahju pärast.
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Lisainformatsiooni teie kooli puudutavate korralduste kohta saate oma kooli direktorilt. Direktor teavitab
vajadusel täpsemalt lähiõppe korralduste kohta Wilma vahendusel.
Sõbralike tervitustega
Ilkka Kalo, põhiõppe juhataja
Anders Vikström, rootsikeelsete teenuste juhataja

TEISIPÄEVAST 14.04. ALATES SULETAVAD KOOLIRUUMID:
Õpilaste arvus on lõppolukord peale seda, kui kooliruumid on ajutiselt suletud. Õpilaste arv on
arvestatud 03.04.2020 olukorra kohaselt. Sulgudes peale õpilaste arvu on kooliruumi õpilaste
kapatsiteet, ehk teave selle kohta, mitu õpilast kooliruum tavaolukorras mahutab.
Ida teenindusüksus (6 kooliruumi):
Lehtikuusi (1.-9. klassid) kooli Havu ja Harmotie õppepunktid lähevad üle Lehtikuusi kooli Kaarna
õppepunkti.
•

Lähiõppes 20 õpilast (600)

Peltola kool (7.-9. klassid) läheb üle Jokiniemi kooli
•

Lähiõppes 31 õpilast (754)

Simonkallio kool (1.-6. klassid) läheb üle Hiekkaharju kooli
•

Lähiõppes 32 õpilast (649)

Simonkylä kool (5.-9. klassid) läheb üle Jokiniemei kooli
•

Lähiõppes 31 õpilast (794)

Sotunki kool (5.-9. klassid) läheb üle Lehtikuusi Kaarna õppepunkti
•

Lähiõppes 20 õpilast (700)

Västersundoms kool läheb üle Dickursby kooli.

•

Lähiõppes 0-5 õpilast (210)

Kyrkoby kool läheb üle Dickursby tai Mårtensdals kooli õpilase aadressi kohaselt
•

Lähiõppes 0-5 õpilast (210 või 250)
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Lääne teenindusüksus (9 kooliruumi):
Hämeenkylä kooli (1.-9. klassid) Sanomala õppepunkt läheb üle Martinlaakso kooli.
•

Lähiõppes 20 õpilast (996)

Hämeenkylä kooli (1.-9. klassid) Tuomela õppepunkt läheb üle Hämeenkylä Varisto õppepunkti.
•

Lähiõppes 6 õpilast (100)

Kannisto kool (1.-6. klassid) läheb üle Aurinkokivi kooli
•

Lähiõppes 20 õpilast (u 1 000)

Kartanonkoski kool (1.-9. klassid) läheb üle Vantaa rahvusvahelisesse kooli
•

Lähiõppes 38 õpilast (546)

Kartanonkoski kooli (1.-9. klassid) Tammisto õppepunkt läheb üle Vantaa rahvusvahelisesse kooli
•

Lähiõppes 38 õpilast (546)

Kilteri kool (7.-9. klassid) läheb üle Martinlaakso kooli
•

Lähiõppes 20 õpilast (996)

Veromäki kool (1.-9. klassid) läheb üle Vantaa rahvusvahelisesse kooli.
•

Lähiõppes 38 õpilast (546)

Veromäki kooli (1.-9. klassid) Pakkala õppepunkt läheb üle Vantaa rahvusvahelisesse kooli.
•

Lähiõppes 38 õpilast (546)

Veromäki kooli (1.-9. klassid) Riihipelto õppepunkt läheb üle Vantaa rahvusvahelisesse kooli.
•

Lähiõppes 38 õpilast (546)

Kirde teenindusüksus (6 kooliruumi):
Havukoski kool (6.-9. klassid) läheb üle Koivukylä kooli
•

Lähiõppes 12 õpilast (485)

Jokivarsi (1.-6. klassid) Sorvatie õppepunkt läheb üle Jokivarsi Nikinmäki õppepunkti
•

Lähiõppes 11 õpilast (300)

Korso kool (6.-9. klassid) läheb üle Leppäkorpi kooli
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•

Lähiõppes 14 õpilast (u 400)

Mikkola kooli (1.-9. klassid) Vega õppepunkt läheb üle Mikkola kooli Lyyra õppepunkti
•

Lähiõppes 11 õpilast (u 500)

Ruusuvuori kool (6.-9. klassid) läheb üle Mikkola kooli Lyyra õppepunkti
•

Lähiõppes 11 õpilast (u 500)

Vierumäki (1.-5. klassid) Kulomäki õppepunkt läheb üle Vierumäki Lehmustontie õppepunkti
•

Lähiõppes 17 õpilast (400)

