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Maskisuositukset ennallaan

Koko maassa suositellaan käytettävän kasvomaskeja joukkoliikenteessä, testiin mennessä ja
tulosta odotellessa kodin ulkopuolella liikuttaessa
sekä riskialueilta maahan palattua matkalla maahantulopisteestä omaehtoiseen karanteeniin.
Pirkanmaata eli Petäjän toiminta-alueesta Parkanoa ja Kihniötä koskevat seuraavat tartuntojen kiihtymisvaiheen suositukset:
Yliopistossa ja korkeakouluissa
Sisätiloissa tapahtuvat joukkokokoontumiset
• Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset ja muut esittävän taiteen tilaisuudet, jääkiekko-ottelut ja muut urheilutapahtumat
• Messutapahtumat, sisätiloissa järjestettävät festivaalit
• Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten
yhteisöjen tilaisuudet
• Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä,
kuten suuret ulkoilmakonsertit, festarit ym.
Koulualtistumisten yhteydessä maskit otetaan
tarvittaessa käyttöön toisen asteen oppilaitoksissa koulukohtaisesti kahdeksi viikoksi. Koronalle altistuneet ovat silloin etäopetuksessa.
Työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja
käytetään maskia niissä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa.
Mainittujen tilanteiden lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan muissakin tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei onnistu (mm. pukuhuoneet,
kaupat ja ostoskeskukset).
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin suositukset
•
•

Huolehditaan siis edelleen käsi- ja yskimishygieniasta, pidetään turvavälit ja tullaan opistolle vain
terveenä ja oireettomana. Uutiset rokotteiden tehosta ovat lupaavia ja auttavat jaksamaan. Toivottavasti ne saadaan pian testattua ja tuotantoon, että päästäisiin palaamaan normaalimpaan
arkeen edes ensi syksyyn mennessä.

Lisäkertoja tarjolla

Kankaanpäässä ja Pomarkussa on peruuntumisten vuoksi jäljellä opetustunteja syyskaudella.
Jos ryhmälläsi olisi tarvetta lisäkerralle näissä
kunnissa, ota yhteyttä apulaisrehtoriin, niin sovitaan asiasta.
Normaalikurssien lukukausihan on päättymässä
su 29.11. ja Pisamien ja Näppärien 4.12. Lisäkerta koskee kansalaisopistokursseja ja sen voi
sijoittaa itsenäisyyspäiväviikolle eli 30.11.-5.12.

70+opettajat

Kun viime keväänä suunniteltiin syksyn kursseja
ei valitettavasti voitu ottaa yli 70-vuotiaita tuntiopettajia. Tämä siitä syystä, että heidät oli määritelty riskiryhmään, joka voi sairastua kulkutaudin
vakavampaan muotoon. Hengen ja terveyden
suojeleminen on tietysti ensisijaista.
Epidemia ei ole helpottanut, mutta 70-vuotiaita ei
myöskään enää luokitella riskiryhmäksi. Kevään
linjausta onkin nyt aika tarkistaa. Yli 70-vuotiaita
voidaan taas palkata, mikäli saman aineen tai
asian taitajaa ei muuten ole saatavilla.
Tämä edellyttää, että opettaja arvioi riskinsä ja on
halukas antamaan lähiopetusta. Työntekijän oma
harkinta ja suostumus ovat tässä keskeistä. Mahdolliset perussairaudet saattavat asettaa hänet
riskiryhmään iästä riippumatta.

Mitä uutta keväälle

Syksyn mittaan on varmasti tullut ideoita ja toiveita kevään uusiksi kursseiksi. Nyt on taas hyvä
aika ottaa yhteyttä kursseja suunnitteleviin.
Tässä vastuualueet uusillekin tiedoksi
•
•
•
•
•
•
•

Pia Haapala-Rauhaniemi: kuvataiteet
Jyrki Käppi: Karvia ja Parkano
Tuula Luoma: Honkajoki
Anne Luomansuu: kielet
Marita Mustakoski: Kihniö ja kädentaidot
Olli Ruohomäki: Pomarkku ja Kankaanpää
Sari Sammatti: hyvinvointi

Honkajoen kevätkausi

Kuntaliitosneuvottelujen myötä voidaan jo luvata,
että syksyllä alkaneet kurssit jatkuvat kevääseen.
Siellä opettaville tehdään uudet työsopimukset.
Kurssimaksut on laskutettu vain syksyn osalta.
Honkajokisille tehdään keväästä erilliset laskut
niin, että keväästä laskutetaan syksyn ja kevään
yhteenlasketun tuntimäärän mukainen kurssimaksu. Toisin sanoen honkajokiset eivät joudu
maksamaan sen enempää kuin muutkaan koko
lukuvuoden opiskelijat.

Muuttoaikataulusta

Kankaanpäässä ei ehkä päästä muuttohommiin
vielä joulukuun alusta. Uusissa toimitiloissa pitää
vielä kaataa väliseiniä, paikata lattioita ja siivota
remontin jäljet. Tavoite on silti edelleen saada toimistopalvelut ja ainakin osa kursseista käyntiin
uusissa tiloissa kevätkauden alusta 11.1.
Kohta kääntyy kevättä kohti
Olli Ruohomäki
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