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Hallituksen suositukset 15.10. 
Epidemiatilanne on heikentynyt syksyn mittaan 
niin, että nyt on taas hyvä päivittää tilannekuvaa. 
Rajoitustoimet porrastettiin jo aiemmin epidemian 
leviämisen mukaan kolmeen luokkaan: perusta-
soon, tartuntojen kiihtymisvaiheeseen ja epide-
mian leviämisvaiheeseen. Porrastus tehtiin siksi, 
että toimenpiteitä voidaan tehdä suhteessa alu-
een tilanteen vakavuuteen. 
Hallitus antoi to 15.10. uusia suosituksia liittyen 
leviämisvaiheen toimenpiteisiin.  
Ministeri Paatero suositteli koko maan kattavasti, 
että julkishallinnon työntekijät, joiden työtehtävät 
sen mahdollistavat, siirtyisivät etätyöhön. Lopulli-
set päätökset tehdään työpaikoilla. 
Ministeri Saarikko suositteli erikseen, että lasten 
ja nuorten osalta leviämisvaiheessa käytetään 
erityistä harkintaa. 
Uutta olivat hallituksen tartuntojen kiihtymisvai-
heeseen liittyvät suositukset. 
• ei yli 20 hengin yksityistilaisuuksia 
• sisätiloissa vain puolet paikoista 
• aikuisten ryhmäharrastukset lopetettava,  

jos kontakteja on paljon 
• lähikontakteja vältettävä kaikissa  

harrastuksissa 
• korkeakoulut etäopetukseen 
Valtioneuvoston tiedote löytyy täältä. 

Pirkanmaalle maskisuositus 
Pirkanmaalla tartunnat ovat kiihtymisvaiheessa ja 
THL suosittelee kasvomaskin käyttöä julkisissa 
sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, missä lähikon-
takteja ei aina voida välttää. THL:n suositus löy-
tyy täältä.  
Petäjän toiminta-alueesta tämä tarkoittaa Par-
kanoa ja Kihniötä. Tilanteen kehittymistä voi seu-
rata THL:n verkkosivulla thl.fi/koronakartta. 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 30.9. suositusten 
mukaan koulujen ja vakiintuneiden yhteisöjen ko-
koontumisiin osallistuvat ovat suosituksen ulko-
puolella, mikäli turvavälejä voidaan noudattaa. 
Halutessaan kasvomaskia voi luonnollisesti käyt-
tää. Tays:in tiedote löytyy täältä. 

Apulaisrehtorin suositukset 
Työnantaja suosittelee kasvomaskien käyttämistä 
Petäjä-opiston Parkanon ja Kihniön aikuisten ryh-
missä, mikäli turvavälejä ei voida noudattaa. 
Henkilöstön kaikille halukkaille on hankittu visiirit. 
Tämä tiedoksi myös uusille opettajille. Visiirin voi 
hakea toimistoista.  

Huomasin omilla kursseilla, että kun itsekin ottaa 
käsidesiä kurssilaisten nähden tunnin alussa, 
aina joku muistaa silloin tehdä samoin. Esimerk-
kiä on siis hyvä näyttää. 
• Vältä kursseilla lähikontakteja ja neuvo myös 

kurssilaisia toimimaan samoin 
• Minimoi monisteiden, työkalujen ja tarvikkei-

den kiertäminen kädestä käteen 
• Merkitse läsnäolot sähköiseen päiväkirjaan il-

man ylimääräistä viivettä 
• Asioi toimistoissa vain välttämättömät asiat. 

Moni asia hoituu puhelimitse, sähköpostilla tai 
tuomalla paperin toimiston postilaatikkoon. 

• Hae toimistolta lisää käsidesiä ja puhdistuslii-
noja, kun ne alkavat käydä vähiin. 

Poistumisharjoitukset 
Petäjän omissa tiloissa, eli Parkanon Opintota-
lolla sekä Kankaanpään Keltaisella talolla pide-
tään pelastussuunnitelman mukaiset poistumis-
harjoitukset aina näin syksyisin. 
Tapahtuman ajankohtia sovitellaan parhaillaan 
kalentereihin ja niistä ilmoitetaan etukäteen niille 
opettajille, joiden ryhmä kokoontuu harjoituksen 
ajankohtana. 

Elokuvamusiikin konsertti 
Petäjä-opiston Nuorekkaiden miesten kuoro kon-
sertoi Parkanon kulttuurikampus Kaarnassa sun-
nuntaina 1.11. klo 15. 

 
Kuoroa johtaa musiikkiopiston apulaisrehtori 
Jukka Lehtinen ja säestää Ylä-Satakunnan mu-
siikkiopiston opettajaorkesteri. 
Musiikin sovitus Vesa Tuomi, ohjaus Henna Nur-
mela, ääni ja valot Juha Kinnunen.  
Vapaa sisäänpääsy / ohjelma 10 € 
 
Pysytään turvassa 
Olli Ruohomäki 
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