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Aikuiset tauolle paitsi Pomarkussa

Kankaanpään ja Honkajoen aikuisten ryhmät
joutuvat tauolle helmikuun ajaksi Kankaanpään
kaupungin johtoryhmän 5.2. linjauksen mukaisesti. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu
em. rajoituksin. Kaupungin tilat suljetaan mahdollisimman laajasti lasten harrastustoimintaa lukuun ottamatta. Kaupungin tiedote löytyy täältä
Karvia kiristi rajoituksia ja kunnan infosivulle tuli
7.2. uutta tietoa. Aikuisten harrastustoiminta keskeytetään, alle 20-vuotieiden harrastustoiminta
jatkuu myöhempänä kerrotuin rajoituksin. Julkiset
tilat pidetään kiinni ohjattua harrastetoimintaa lukuun ottamatta. Tiukka maskisuositus kaikkiin
perhepiirin ulkopuolisiin lähikontakteihin, joissa
turvavälejä ei pystytä noudattamaan. Petäjässä
keskeytyvät myös aiempien rajoitusten vuoksi
kahtia jaetut ryhmät. Kunnan infosivu löytyy tästä
Kihniöltä tuli 5.2. vahvistus, että vain alle 20vuotiaiden ryhmät voivat toimia ja että rajoitus on
voimassa helmikuun loppuun asti.
Parkanossa lasten ja nuorten ryhmät toimivat,
aikuisten kurssit käyntiin maaliskuun alussa.
Pomarkun koronatilanne on muita parempi ja
siellä jatkavat sekä aikuisten että lasten kurssit
nykyisin rajoituksin. Kunnan tiedote löytyy täältä.

Lasten kurssit sentään jatkavat

Toiminta-alueemme kunnat ovat linjanneet. että
alle 20-vuotaidien ryhmät voivat jatkaa kaikissa
kunnissa, kunhan alueellisen tartuntatautien torjuntatyöryhmän suosituksia voidaan oikeasti ja
tarkasti noudattaa. Nehän ovat:
•
•
•
•
•
•
•

osallistua voi vain terveenä ja oireettomana
kokoontumiset korkeintaan 10 henkeä
käytetään kasvomaskeja
pidetään turvavälit
noudatetaan käsi- ja yskimishygieniaa
toiminnan järjestäjä vastaa suositusten noudattamisesta
Kontaktilajeja, kuorolaulua sekä puhallinsoittimien orkesteriharjoituksia ei järjestetä.

Muista palauttaa Keltsin avaimet

Kankaanpäässä muutto on nyt tehty ja Keltaisen
talon avaimet pyydetään palauttamaan.
•
•

Palauta mustapäiset Abloy Exec -avaimet
Lukkokeskukseen ja kuittaa pois vastuultasi.
Palauta väliovien ja varastojen Classic-avaimet Tuulalle Kankaanpään toimistoon ja kuittaa pois vastuultasi.

Toimistolle papereita tuovat voivat jättää niitä uuden paikan etuoven viereiseen postilaatikkoon.

Toimistojen talvilomat
•
•
•

Kankaanpään toimisto on talvilomalla ja
toimisto on suljettu ma-pe 22.-28-2.
Parkanon toimisto on talvilomalla ja
toimisto on suljettu ke-pe 3.-5.3.
Apulaisrehtori on talvilomalla 22.-28.2.
mutta lukee sähköpostia päivittäin

Harrastamisen Suomen malli

Terveydenhuollon ja mielenterveysalan asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa lasten ja nuorten liikunnan puutteesta ja harrastusmahdollisuuksien
eriarvoisuudesta. Perhe- ja peruspalveluministeri
Kiuru on ottanut kantaa sosiaalisen eristymisen
haitoista lasten ja nuorten mielenterveydelle.
OKM:n harrastamisen Suomen malli tarjoaa kunnille rahoitusta lasten ja nuorten harrastustoiminnan turvaamiseksi ja sen saavutettavuuden lisäämiseksi. Mallin on kaavailtu korvaavan nykyinen
koulujen kerhotoiminta. Asiaa on valmisteltu hallituskauden alusta ja korona on korostanut sen
tärkeyttä lisää. OKM:n infosivu löytyy täältä.
Ensimmäisellä hakukierroksella Parkano ja Kankaanpää saivat rahoitusta kevätkauden 2020 toimintaan. Ennen joulua tehtiin laaja kysely, mitä
toimintaa haluttaisiin ja suunnittelua jatkettiin siitä
saatujen toiveiden pohjalta. Alakoululaisten suosikki näyttää olevan parkour ja yläkoululaiset haluaisivat päästä kuntosalille.
Hienoa olla mukana järjestämässä uutta hyvää
toimintaa. Parhaillaan käynnistetään alakoululaisten kädentaitoryhmiä Parkanossa ja Honkajoella.
Ne järjestetään kouluilla heti koulupäivän perään.
Seuraavan lukuvuoden rahoitus tulee haettavaksi
keväällä. Alueemme kunnat ovat ilmoittaneet sitä
hakevansa. Tavoitteena onkin saada toiminnan
piiriin ensi syksystä uusia kuntia, useampia kouluja sekä erilaisia aiheita.
Toiminnan laajentuminen ja vakiintuminen monipuolistaa Petäjän tarjonta, syventää yhteistyötä
koulupuolen kanssa, tuo opettajille lisää työtä ja
kasvattaa seuraavaa sukupolvea opistolaisia. Hyvää on myös, että nämä kurssit ovat osallistujille
ilmaisia sillä valtio rahoittaa ne kokonaan. Suomen mallin kurssit eivät myöskään sido kansalaisopiston valtionosuustunteja eikä kuntien tuntikiintiöitä. Ryhmien vetämisestä saa normaalin
kansalaisopiston tuntiopettajan palkan.
Aurinkoista ulkoilupäivää
Olli Ruohomäki
apulaisrehtori
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