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Kevätkauden käynnistyminen

Petäjän kevätkauden aloitus siirtyi viikolla kuntien rajoitusten vuoksi.
Aikuisten harrastusryhmien aloitukset:
•
•

ma 18.1. Kankaanpää, Karvia ja Pomarkku
ma 8.2. Parkano ja Kihniö

Alle 20-vuotiaiden ryhmien aloitukset:
•
•

ma 11.1. Näppärä ja Pisama (Kpä, Kih ja Par)
ma 18.1. muut kurssit sekä Karvian Pisama

Sekä aikuisten että lasten ryhmissä on enintään 10
osallistujaa ja niissä noudatetaan THL:n suosituksia.

Rajoitukset ja suositukset

AVI on päättänyt aikuisten harrastustoiminnan rajoituksista 14.1. Määräykset koskevat kaikkia toimintaalueemme kuntia. Niiden mukaan korkeintaan 10
hengen kokoontumisia voidaan järjestää myös sisätiloissa, mikäli THL:n suosituksia noudatetaan.
AVI:n tiedote löytyy täältä. Rajoitukset ovat voimassa
8.2. asti.
THL tiukensi maskisuositustaan 12.1. uutta virusmuunnosta vastaan. Tartuntojen kiihtymisvaiheessa
suositellaan kasvomaskien käyttöä harrastustoiminnassa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä
sekä julkisissa tiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Suositukset löydät tästä.
Pirkanmaa on edelleen tartuntojen kiihtymisvaiheessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 12.1. päivitetyt
rajoitukset ja suositukset löytyvät täältä.
Satakunnan tilanne on parantunut ja maakunta on nyt
epidemian perustasolle. Kunnille suositellaan silti rajoitusten jatkamista 31.1. asti. Sairaanhoitopiirin tiedote 14.1. löytyy tästä.
Kankaanpää suosittelee, ettei kontaktilajeja, kuorolaulua eikä puhallinsoittoa järjestetä. Myös vanhempien tulee käyttää maskia lapsia tuotaessa ja noutaessa. Kunnan tiedote 8.1. löytyy tästä. Rajoitukset
ovat voimassa 31.1. asti.
Karvia: Tiukka maskisuositus perheen ulkopuolisissa
kontakteissa. Puhallinmusiikkia, kuorolaulua ja kontaktilajeja ei järjestetä. Kunnan tiedote 11.1. löytyy
tästä. Rajoitukset voimassa 31.1. asti.
Kihniö: Kunnan tilat on suljettu ja aikuisten harrastustoiminta käynnistyy 8.2. Maskia suositellaan
käyttämään kodin ulkopuolella asioidessa ja sosiaalisissa tilanteissa. Kunnan tiedote 21.12. löytyy tästä.
Parkano: Kunnan tilat on suljettu ja aikuisten harrastustoiminta käynnistyy 8.2. Sen sijaan alle 20-vuotaiden harrastustoiminta on jo käynnissä. Kunnan tiedote löytyy tästä.
Pomarkku: Rajoitustoimia avataan rajoitetusti. Maskeja suositellaan käyttämään kaikissa yleisissä tiloissa. Kunnan tiedote 11.1. löytyy tästä.

Omat maskit osallistujille

Petäjä-opiston opiskelijat tuovat omat kasvomaskinsa. Muistutamme asiasta ryhmätekstarilla.

Entä isot ryhmät?

Korkeintaan 10 hengen kokoontuminen tarkoittaa
meillä opettajaa sekä yhdeksää osallistujaa.
Yli 10 hengen kurssi voidaan toteuttaa jakamalla
ryhmä kahtia, mikäli opettajalle sopii ja tila on käytettävissä. Jako on voimassa rajoitusten ajan ja lisätunneista maksetaan normaali palkka.
Kahta puolikasta ryhmää hallinnoidaan yhtenä kurssina ja yhdellä päiväkirjalla. Toimisto tekee uudesta
puoliryhmästä uusia kokoontumiskertoja ja läsnäolot
merkitään niihin.
Jos kurssilla on vähintään 10 osallistujaa, mutta opettajan aikatauluun tai tilaan ei sovi lisäryhmä, ei yli 10
hengen ryhmiä voida vielä käynnistää. Rajoitus on
voimassa 8.2. asti.
Enintään 10 hengen ryhmä turvavälejä noudattaen
tarkoittaa seniori- ja paritanssissa sooloharjoituksia ilman lähikontakteja.
Jos ryhmään tulee ennakkoon ilmoittautumatta, heitä
voi ottaa siihen saakka, kunnes 10 henkeä tulee täyteen. Tämän jälkeen ei lisää voida ottaa.
Jotkut opettajat ovat kertoneet aloittavansa kauden ainakin jonkin ryhmän kanssa etäopetuksena. Tällöin
ryhmäkokorajoitusta ei luonnollisesti ole.

Lukukauden jatkaminen

Joidenkin kurssien kevätkausi on jäämässä suunniteltua lyhemmäksi, minkä vuoksi kevätkaudella voidaan
poikkeuksellisesti kokoontua myös talvilomaviikolla
ja pääsiäistauolla.
Samoin kevätkautta jatkaa voidaan toukokuulle, jotta
kurssit saadaan pidettyä ja tunnit toteutumaan.
Puhu ryhmäläisille, kysy olisiko tila vapaana ja ilmoita
toimistoon, mikäli näin haluatte toimia. Aikataulumuutoksia voidaan tehdä, mikäli ne sopivat opettajalle,
ryhmäläisille ja opetustilan hallinnoijalle.

Tehostetun hygienian kampanja jatkuu

Koronan rajoitustoimet jatkuvat koko kevätkauden.
THL:n ohjeet ovat kaikille tuttuja: Kurssille saa tulla
vain terveenä, pese kädet, pidä 1-2m turvaväli, käytä
tarvittaessa maskia, yski hihaan ja vältä välineiden ja
materiaalien lainaamista ja kierrättämistä.
Työnantaja on tarjonnut henkilöstölle visiirit. Niitä saa
toimistoista. Lisäksi on tarjolla kovien pintojen desipyyhkeitä. Mikäli opetuspaikassa ei ole käsienpesumahdollisuutta, saat myös käsidesipulloin mukana kuljetettavaksi ja ryhmälle tarjottavaksi. Opiskelun turvaohjeita löydät täältä.
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