Petäjä-opiston uutiskirje
12.2.2021

Kevätkauden kylmäkäynnistys

Kevät on käynnistynyt kuin dieselmoottori paukkupakkasella. Kunnat sulkivat tilojaan ja aikuisten
harrastustoiminta on keskeytetty määräajaksi.
Onneksi sentään lasten ja nuorten kurssit lähtivät
hyvin käyntiin. Paras paikka on nyt Pomarkku,
missä sekä lasten että aikuisten kurssit toimivat
turvaohjeita tarkasti noudattaen.
Meillä lykättiin aluksi aikuisten ryhmien alkamisia
viikolla, että päästiin vuodenvaihteen rajoitusten
yli. Osa ryhmistä käynnistyikin 18.1. Tautitilanteen huonontuessa rajoituksia jatkettiin ensin 8.2.
ja nyt 28.2. saakka. Tänään saatiin tieto, että rajoitukset ovat voimassa Pohjois-Satakunnassa
ainakin 5.3. saakka.

Sopiiko sinulle lukukauden siirto?

Jos kurssit saadaan käyntiin maaliskuun alkupuolella ja päättymispäiviä voidaan siirtää, voidaan
kevätkautta vielä pelastaa.
Olisi hienoa, jos kurssilaiset saisivat töitään valmiiksi, kurssimaksuja ei tarvitsisi palauttaa ja
opettajat saisivat työsopimuksen mukaan palkkansa. Seuraavia on jo kysytty ja ehdotettu:
Kokoontumiskertoja voi pitää toukokuun loppuun saakka.
• Etäopetusjaksoa voi halutessaan jatkaa kevätkauden loppuun asti.
• Parkanon ja Kihniön ryhmät voivat halutessaan alkaa Pirkanmaan talvilomaviikolla eli
1.3. alkavalla viikolla.
• Pääsiäispyhät ja helatorstai ovat myös mahdollisia kokoontumispäiviä.
• Jos kurssilaisille sopii ja tila on vapaa, voi pitää myös intensiivisenä viikonloppuisin, esim.
la-su klo 10-14:30 tekee heti 12 oppituntia.
• Joka toisella viikolla kokoontuvia ryhmiä voi
muuttaa jokaviikkoisiksi, mikäli osallistujille
sopii ja tila on käytettävissä.
Parasta onkin nyt kysyä teiltä kaikilta opettajilta,
kenelle lukukauden siirto sopii. Vastaustenne perusteella osataan tehdä muutokset kurssitietoihin
ja tiedottaa kurssilaisille. Erillinen sähköpostikysely on tästä tulossa piakkoin.
Joillakin alkaa loppukeväällä toinen työ tai muuta,
joten siirto ei kaikille varmastikaan sovi. Heille
koetetaan etsiä työsopimuksessa sovitusta puuttuva määrä korvaavaa työtä. Mikäli sellaista löytyy, sovitaan sisällöstä ja aikataulusta henkilökohtaisesti. Korvaavasta työstä saa normaalin
opetuspalkan.
•

Vai perutaanko loppukevät?

Yksi opettaja otti jo yhteyttä, ryhmässä puhutun,
etteivät halua jatkaa enää keväällä. Näin voidaan
toimia. Työnantaja ja työntekijä voivat purkaa
määräaikaisen työsuhteen yhteisesti sopimalla.
Asia voi tulla vastaan muillekin. Jos ryhmässä
päätätte jatkaa vasta syksyllä, ottakaa yhteyttä
toimistoon. Tehdään hallinnon säädöt ja liittoon
tarvittavat todistukset sen mukaan.

ATTR täsmensi ohjeitaan

Alueellisen tartuntatautien työryhmän päätöksellä
nyt on sallittu myös lähikontakteja sisältävät harjoitukset alle 12-vuotiaiden oman ryhmän kesken.

Kevätnäyttelyt ja esitykset

Jos kurssit pyörivät täysillä toukokuun loppuun,
niissä tehdyt työt valmistuvat niin myöhään, ettei
kevätnäyttelyitä voida järjestää normaalin aikataulun mukaan. Yleisötilaisuuksien järjestämiskiellon vuoksi teatteriesityksiä ja kuorokonsertteja
ei välttämättä voida ollenkaan toteuttaa. Ystävän
viikko ja avoimien ovien päiväkin jo peruttiin.
Hyvä olisi ottaa valokuvia ryhmissä työskentelystä ja töistä eri vaiheissaan. Nettinäyttely voi
olla paras, mihin tänä keväänä pystytään.

Kurssilaskutus ja maksupalautukset

Kansalaisopistokurssit laskutettiin syyskaudella
yhdessä erässä. Näppärät ja Pisamat vanhaan
tapaan lukukausittain. Nyt keväällä laskutettavaa
ovat vain keväällä alkavat sekä Näppärät ja Pisamat. Lyhytkurssit laskutetaan niiden toteutumisen
jälkeen ja Näppärät ja Pisamat vasta kevätkauden loppupäässä.
Mitä tulee lukukauden siirtoon, kurssin aikataulun
muutos on kurssilaiselle hyväksyttävä peruste
keskeyttää osallistuminen ja saada palautus kevään kurssimaksusta.
Kurssimaksuja palautetaan tänäkin keväänä.
Kurssilainen hakee palautusta ilmoittamalla tietonsa toimistolle. Toimintamalli on samanlainen
kuin viime keväältä. Palautukset tulevat haettaviksi lukukauden lopulla. Asiasta tiedotetaan
myöhemmin lisää.
Palautuksia päästään laskemaan ensimmäisenä
niiden kurssien osalta, minkä kevätkausi peruuntuu kokonaan tai kausi lyhenee sen vuoksi, ettei
sitä voitu jatkaa toukokuulle.
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