Petäjä-opiston uutiskirje
30.11.2020

Tilojen sulkemispäätöksiä

Satakunnan puolen kunnat eli Honkajoki, Karvia
Kankaanpää, ja Pomarkku päättivät pe 27.11.
tiukentaa rajoituksia epidemiatilanteen nopeasti
heikennyttyä. Kuntien määräyksestä tilat suljetaan, mikä tietää lähiopetuksen keskeyttämistä
välittömästi myös lasten kursseilla. Posan tiedote
ja Kankaanpään tiedote.
Parkanossa kaikki julkiset tilat suljetaan myös
lasten harrastustoiminnalta. Kirjasto toimii rajoitetusti. Parkanon tiedote
Kihniöllä tilanne on onneksi rauhallisempi ja lähiopetus voi jatkua. Tilaisuuksissa on 10 hengen
raja sekä maskisuositus. Kihniön tiedote
Petäjän toimistot on suljettu normaalilta asiakaspalvelulta. Asiointi puhelimitse tai sähköpostitse
tai jättämällä paperit toimiston postilaatikkoon.
Parkano 044 045 5510 kaija.haapamaki(at)sasky.fi
Kankaanpää 044 5800 520 tuula.luoma(at)sasky.fi

Ajanvaraus välttämättömään henkilökohtaiseen
asiointiin puhelimitse toimiston numeroihin.

Ylsin johtajan kirje

Tervehdys kaikki Saskyn yleissivistävän koulutuksen tekijät, niin opiskelijat kuin henkilöstökin.
Kulunut vuosi on ollut monin tavoin hyvin erikoinen ja tapahtumarikas kaikkine muutoksineen ja
epävarmuuksineen. Keväällä jouduimme tavattoman nopealla aikataululla mukautumaan pandemian tuomiin rajoituksiin; tapaamisia rajoitettiin,
liikkumisen vapauksia rajoitettiin, hengailua kavereiden kanssa rajoitettiin. Kaikesta tekemisestä
tuli vaikeampaa ja jouduimme monissa tilanteissa
muuttamaan totuttua käyttäytymistä. Onneksi voimakkailla rajoituksilla ja niiden säntillisellä noudattamisella selvisimme koettelemuksen ensimmäisestä vaiheesta hienosti.
Kiitos siitä kuuluu teille kaikille.
Kesä toi mukanaan lämmön ja ulkona oleskelun,
mitkä osaltaan auttoivat hillitsemään epidemiaa.
Valitettavasti ennustettu toinen aalto lähti voimistumaan maailmanlaajuisesti jo varhain syksyllä ja
nyt sen laineet huuhtovat meidänkin alueitamme.
Todella raskain mielin ja meistä kaikista huolestuneena seuraan pandemian etenemistä melko
isoin harppauksin. On selvää, että meille kaikille
alkaa hiipiä koronaväsymystä. Kaikissa tiedotusvälineistä syydetään tunnista toiseen koronalukuja. Jatkuva toistaminen saa asian helposti meidän mielissämme hämärtymään ja jopa pienen
vastustamisen asenteen kasvamaan. Tulee tarve
uhmata ohjeita. Näin käy välillä itsellenikin, joskin

olen vielä toistaiseksi aina kiltisti palannut järjen
tielle. Toivottavasti näin tapahtuu teillekin.
Kun epäusko iskee, tarvitaan keskustelukumppania. Tähänkin joudun valitettavasti lausumaan
muutaman varoituksen sanan. Kaikki keskustelukumppanit eivät toimi aivan pyyteettömästi. Samalla tavoin kuin salaliittoteorioihin perustuva
Qanon ryhmä levittelee täysin perättömiä ja vahingollisia viestejään, myös Covid-19 virusta käytetään hyväksi omiin tarkoitusperiin. Olkaa siis
varovaisia ja harkitkaa, millaisissa ryhmissä asiasta keskustelette.
On tässä ajassa jotain hyvääkin ollut. Kuulin
tuossa taannoin tarinaa eräältä työpaikalta, jossa
kummeksuttiin käsisaippuan suurta kulutusta.
Kummeksuntaa ei niinkään herättänyt tämänhetkinen saippuan suuri kulutus vaan se, eivätkö ihmiset oikeasti ole aiemmin pesseet käsiään. Esimerkiksi viime keväänä ja tänä syksynä olemme
selvinneet kausi influenssoista selkeästi helpommalla kuin aiemmin. Tähän ei oikeastaan voi olla
syynä kuin se, että olemme oppineet huolehtimaan käsihygieniasta ja oikeanlaisesta yskimis- /
aivastus käytännöstä. Toivottavasti osaamme tulevaisuudessa, koronan jälkeisenä aikanakin,
huolehtia terveydestämme yhtä hyvin kuin nyt.
Keväällä etäopetukseen siirtyminen oli melko raju
prosessi. Siitä selvittiin kohtuullisin vaurioin.
Tästä haluan esittää vieläkin kiitokseni kaikille
teille. Jos epidemiatilanne alueellamme pahenee
samalla voimalla, kuin se tällä hetkellä tekee,
saattaa edessämme uudelleen olla siirtyminen
etäopetukseen. Osin esimerkiksi kansalaisopiston ja musiikkiopiston opetuksessa on jo näin
jouduttu tekemään. Me seuraamme ja noudatamme toiminnassamme alueellisten suositusten
lisäksi kuntien omia suosituksia.
Toivottavasti kaikki ovat jo tämän syksyn aikana
ehtineet harjoitella etäopetukseen siirtymistä. Mikäli näin ei ole, olisi nyt pikaisella aikataululla varmistettava sekä laitteiden ja ohjelmien toiminta,
että osaaminen näiden käytössä. Tämän jälkeen
voisimme jatkaa opiskeluja valmiina vastaamaan
mahdollisiin uusiin haasteisiin.
Lopuksi haluan toivottaa teille jaksamista ja uskoa yhdessä tekemiseen turvallisuus huomioiden.
Pidetään hyvä huoli itsestämme ja toisistamme,
jotta voimme levollisin ja turvallisin mielin jatkaa
lukukautemme loppuun ja sitten laskeutua lomalle ja Joulun viettoon.
Terveisin
Pekka Simberg
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