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Rajoitustoimet jatkuvat 13.5.2020 saakka 

Maan hallitus on päättänyt 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja 

riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka. 

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka 

eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos 

epidemian rajoittaminen sitä vaatii. 

Kempeleen kunnan kouluruokailu etäopetuksessa oleville peruskoululaisille  

Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi kouluateria on järjestetty 18.3. alkaen lähiopetuksessa 
oleville oppilaille. Etäopetuksessa olevien osalta kouluruokailun järjestäminen on koulutuksen järjestäjän 
päätettävissä, ja sen tulee perustua hallituksen linjauksen mukaisesti tarveharkintaan koronavirusepidemian 
leviämisen riskit huomioiden.  
 
Kempeleen kunta aloittaa tarveharkintaan perustuen perusopetusikäisten etäopiskelussa olevien oppilaiden 
ruokailun järjestämisen ti 7.4. Kouluateria on tarkoitettu perheille, joille sen puuttuminen on taloudellisesti 
tai muusta syystä vahvasti perusteltavissa. Oppilaan huoltaja ilmoittaa kouluaterian tarpeen 
sosiaalitoimistoon, ottamalla yhteyttä ma-pe klo 9-15 joko numeroon 040-623 3287 tai 040-184 9166. 
Huoltajan tulee ilmoittaa myös, mikäli hän haluaa peruuttaa kouluaterian hakemisen.  
 
Saadakseen kouluaterian 7.4.2020 alkaen, huoltajan tulee ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon to 2.4.2020 klo 
12 mennessä. Tämän jälkeen tulleiden ilmoittautumisten perusteella kouluaterian voi noutaa 14.4.2020 
alkaen. Lähtökohta on, että ruokapaketin/ruokapaketit noutaa yksi henkilö perheestä (huoltaja tai perheen 
vanhin lapsi). 
 
Kouluateria jaetaan jäähdytettynä ja annospakkaukseen pakattuna. Ateria sisältää pääruoan, ateriaa 
täydennetään mahdollisuuksien mukaan välipalakeksillä, hedelmällä tai vastaavalla. Mahdolliset allergiat ja 
erityisruokavaliot huomioidaan oppilaan nimen perusteella.  
 
Ruokapakkaukset jaetaan Kirkonkylän (Kirkonkylän ja Santamäen koulujen oppilaat) ja Ylikylän 
(Linnakankaan, Ylikylän ja Ketolanperän koulujen oppilaat) kouluilta. Jakelu toteutetaan kolme kertaa 
viikossa seuraavasti:  
 
Maanantaina  13.00-14.30 (ma) 
Tiistaina 13.00-14.30 (ti, ke) 
Torstaina  13.00-14.30 (to, pe)    
 
Sisäänkäynnit:  

- Kirkonkylän koulu: ovi 10 (käynti Kempelehallin puolella) 
- Ylikylän koulu: I-Ovi (käynti uudelta parkkipaikalta miniareenan vierestä) 

 
Aterioiden kotiinkuljetusta ei järjestetä. Pyhäpäivinä ei ruokaa jaeta, eikä valmisteta. 
 



Jakelun onnistumisen ehtona on, että pidämme yhdessä kiinni yleisistä poikkeusolojen ohjeista ja 
turvallisuudesta epidemian leviämisen hidastamiseksi. On erittäin tärkeää noudattaa yleisiä 
hygieniamääräyksiä ja muistaa pitää turvavälit ruokapaketteja noudettaessakin tartuntojen 
ehkäisemiseksi. 
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