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Päätös kouluruokailun järjestämisestä poikkeusjärjestelyjen aikana
Koronavirusepidemiasta johtuen koulut pidetään pääosin suljettuna 18.3.2020-13.5.2020
välisenä aikana. Lähiopetusta järjestetään Marttilan koulussa niille 1.-3. -luokkien lapsille,
joiden perheet ovat katsoneet lähiopetuksen välttämättömäksi vanhempien
työjärjestelyistä tai muusta syystä johtuen. Valtioneuvosto on suositellut, että perheet
pitävät koronavirusepidemiasta johtuen lapset etäopetuksessa, jos se vain mitenkään on
mahdollista. Marttilassa lähiopetukseen on ilmoitettu alle 10 lasta. Lähiopetuksessa oleville
oppilaille tarjotaan keskuskeittiöltä toimitettava lounas.
Valtioneuvoston kanslian tiedotustilaisuudessa on linjattu, että kunnalla ei ole velvollisuutta
järjestää ruokailua kotona oleville oppilaille.
Poikkeusolojen jatkuessa ainakin 13.5.2020 saakka todettiin johtoryhmän kokouksessa,
että etäopetuksessa oleville Marttilan koulun ja esikoulun oppilaille tarjotaan
kouluruokailua korvaava kouluruokakassi, joka koostuu lämpimässä säilyvistä,
laadukkaista ja mahdollisuuksien mukaan kotimaisista ruokatarvikkeista. Ensimmäisen
kassin tarve kartoitetaan perheiltä 7.4.2020 mennessä ja kassit toimitetaan 16.4. kotiovelle
kuljetettuna. Ruokakassin arvo on noin 45 euroa.
Mikäli etäopetus jatkuu 13.5.2020 jälkeen, tarjotaan toukokuussa toinen ruokakassi.

Rehtorin päätösesitys:
Kunnanjohtaja päättää, että etäopetuksessa oleville Marttilan koulun ja esikoulun lapsille
tarjotaan kouluruoan korvikkeena kouluruokakassi, joista ensimmäinen toimitetaan
16.4.2020. Ruokakassi toimitetaan lasten kotiovelle. Ruokakassin arvo on noin 45 euroa.
Mikäli poikkeusjärjestelyt jatkuvat 13.5.2020 jälkeen, tarjotaan toukokuussa toinen
ruokakassi
Lähiopetuksessa oleville oppilaille tarjotaan keskuskeittiöltä toimitettava lounas normaalisti
koulussa.
Kunnanjohtajan päätös:
Päätän rehtorin päätösehdotuksen mukaisesti.

Carita Maisila
Kunnanjohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka
oikeuteen. velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunnanhallitus
Härkätie 773
21490 MARTTILA

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.

Pöytäkirjan nähtäväksi
asettaminen

2.4.2020

Tiedoksiantopäivä

2.4.2020

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava viranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

