
KOULUTOIMI tiedottaa 15.12.2022 

Hyvät huoltajat ja täysi-ikäiset opiskelijat sekä henkilöstö! 

 

Tiedoksi: 

 

Viranomaiset ovat antaneet koulutuksen järjestäjille tehtäväksi tiedottaa mahdollisista tulevista 
sähkökatkoista, jotka johtuvat riittämättömästä sähköntuotantokapasiteetista. Sähköntuotanto saattaa 
keskeytyä erittäin lyhyellä varoitusajalla ja sähkökatkot saattavat kestää muutaman tunnin. 
Valmistaudumme ensisijaisesti lyhyihin sähkökatkoihin. 

INFO 

Kristiinankaupunki saa ilmoituksen suunnitellusta sähkökatkosta, mutta ilmoitus tulee todennäköisesti 
lyhyellä varoitusajalla. Meillä on valmius lähettää lyhyt Wilma-viesti ennen katkoa, mutta käytettävissämme 
oleva aika vaikuttaa tietenkin siihen, onnistuuko se. Tavoitteenamme on, että te huoltajat saisitte Wilma-
viestin tulevasta sähkökatkosta lapsenne koulussa. Todennäköinen skenaario on, että sähköt eivät 
samanaikaisesti ole poikki kaikissa kouluissa, vaan että sähkökatkot ajoitetaan eri aikoihin eri kunnan 
osissa. Emme kuitenkaan tiedä tätä etukäteen. 

TOMINTA 

Toimintamme jatkuu normaalisti sähkökatkoista huolimatta. Opetusta järjestetään siinä laajuudesta kuin se 
on mahdollista sähkökatkon pituudesta riippuen. Lukujärjestystä saatetaan muuttaa tilanteen niin 
vaatiessa. Oppilaiden ulkoiluaikaa saatetaan pidentää tai opetusta voidaan järjestää ulkona päivän 
valoisiminpa aikoina. Tämä riippuu tietenkin kyseisenä ajankohtana vallitsevista sääoloista. On hyvä laittaa 
oppilaan mukaan paksumpi pusero ja villasukat, joita hän voi säilyttää koulussa ja tarvittaessa pukea lisää 
vaatteita. Henkilöstöllä on käytössään taskulamppuja, jos luokkahuoneiden valaistus ei toimi. Palovaaran 
takia emme voi käyttää monia eläviä kynttilöitä. Sähkökatkoista johtuvia poissaoloja käsitellään samalla 
tavalla kuin muitakin poissaoloja. 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOITO 

Myös aamu- ja iltapäivähoito jatkuu tavanomaiseen tapaan sähkökatkoista huolimatta. 

KOULUKULJETUKSET 

Koulukuljetukset toimivat tavalliseen tapaan. Kävellen tai pyörällä kulkevilla oppilailla on hyvä olla 
taskulamppu mukana, jos katuvalaistus oppilaan käyttämällä katuosuudella on sammutettuna. 

ATERIAPALVELU 

Lapsilla/oppilailla on sähkökatkoista huolimatta oikeus ateriaan, mutta ruokailuajat saattava lykkääntyä. 
Oppilaille voidaan myös joutua tarjoamaan kylmä lounas, jos lämpimän ruoan valmistaminen ei ole 
mahdollista sähkökatkon takia. 

PERHEET 

Koulutuksen järjestäjä kehottaa kaikkia vanhempia puhumaan lastensa kanssa siitä, että koulupäivän aikana 
saattaa tulla hetkiä, jolloin koulu on ilman sähköä. Me henkilöstön taholta teemme kaikkemme, jotta 
oppilaat tuntisivat olonsa turvalliseksi mahdollisista sähkökatkoista huolimatta. 



 

HARJOITUS 

Koko varhaiskasvatus sekä kaikki koulut ja keittiöt järjestävät yhteisen harjoituspäivän viikolla 3, jotta 
osattaisiin varautua mahdollisiin sähkökatkoihin. 

LISÄTIETOA: 

Lähetämme tarvittaessa lisätietoa, kun tiedämme lisää tilanteesta. 

Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin. Tähän Wilma-viestiin ei voi vastata, mutta minut tavoittaa 
puhelimitse 040-5565733 tai sähköpostitse maarit.soderlund@krs.fi 

Varhaiskasvatuksen kysymyksiin vastaa varhaiskasvatuksen johtaja Annika Heikkilä annika.heikkila@krs.fi 
040-5666018 

 

Ystävällisin terveisin sivistysjohtaja Maarit Söderlund 

 

mailto:maarit.soderlund@krs.fi
mailto:annika.heikkila@krs.fi

