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Petäjä-opiston lukukausi alkamassa 

Vaikka kesä pian päättyykin, kansalaisopistojen syyskausi onneksi kohta taas alkaa. 
Kukin opisto toimii oman aikataulunsa mukaan, mutta Petäjä-opistolla syyskausi al-
kaa maanantaina 31.8. Ennakkoilmoittautuminen alkaa perjantaina 14.8. kello 9. Las-
ten ja nuorten kuvataide- ja käsityökoulut aloittavat jo 17.8. alkavalla viikolla. 

Opetustarjonnassa on sopivassa suhteessa pitkäkestoisia harrastusryhmiä ja uutta 
tarjontaa, lyhytkursseja ja sattuneesta syystä myös verkkokursseja ja verkkoluentoja. 
Verkko-opetukseen voi osallistua missä tahansa asuukin.  

Oman opiston lisäksi kansalaisopistojen liiton yhteistarjottimella on jo nyt 250 erilaista 
verkkokurssia ja tarjonta laajenee vielä elokuun aikana, kun opistot ilmoittavat kurs-
sejaan listalle. 

Suurin osallistujille näkyvä muutos on, että opinto-ohjelmaa ei tänä vuonna jaeta joka 
kotiin. Tällä ennakoidaan sitä, että kursseja saattaa peruuntua tavallista enemmän ja 
niiden tilalle tulevasta tarjonnasta on helpompi tiedottaa sähköisillä kanavilla. Painet-
tua esitettä tehdään pienempi määrä, jota voi noutaa 12.8. alkaen opiston toimis-
toista, kirjastoista ja kunnantaloilta. Halutessaan sen saa myös kirjepostina, kunhan 
ilmoittaa asiasta toimistoomme. Netissähän kurssitietoja pääsee selaamaan jo nyt, 
mutta ilmoittautua ei ihan vielä. 

Toinen iso muutos on, että kurssitiedoissa aletaan ilmoittaa kurssin kokonaistunti-
määrä ja kokonaishinta, sisältäen sekä syys- että kevätkauden. Normaalit kansalais-
opistokurssit aletaan nyt laskuttaa yhdessä erässä syyskaudella. Sen sijaan taiteen 
perusopetus eli Kuvataidekoulu Pisaman ja Käsityökoulu Näppärän kurssimaksut las-
kutetaan kuitenkin kahdessa erässä lukukausittain. 

Tarkkasilmäisimmät ovat jo huomanneet, että Honkajoen opetustarjonta on suunni-
teltu vain syyskaudelle. Honkajoki on liittymässä Kankaanpäähän vuodenvaihteessa 
ja opistotoiminnan jatkorahoitus varmistuu yhdistymisneuvottelujen edetessä syksyn 
aikana. Tavoitteena on tietysti jatkaa kursseja samaan tapaan kevätkaudella. 

Syyskautta aloitetaan tehostetuilla turvatoimilla. Viranomaisten ohjeita ja suosituksia 
noudatetaan ja henkilöstöä ohjeistetaan, että kulkutauti saadaan pidettyä kurissa. 
Tärkeintä on, että opistoon saa tulla vain terveenä ja oireettomana. Henkilöstöä keho-
tetaan jäämään sairaslomalle matalalla kynnyksellä. Siivousta ja hygieniaohjeistusta 
tehostetaan ja työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä turvallisen työn-
teon ja opiskelun turvaamiseksi. 
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