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Lasten ja nuorten kurssit tauolle  
Parkanossa ja Kihniöllä 
Pirkanmaan koronanyrkki totesi 16.3. maa-
kunnan siirtyneen epidemian leviämisvaihee-
seen ja suosittelee, että lasten ja nuorten 
ryhmät laitetaan tauolle 5.4. asti. 
Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on tauolla 
tällä tietoa 28.3. saakka lukuun ottamatta 
etäopetuksena toteutettavia kursseja. 
Avi velvoittaa lisäksi, että asiakkaille ja osal-
listujille tarkoitetuissa tiloissa lähikontaktit 
voidaan oikeasti välttää. 
Sairaanhoitopiiri sallii korkeintaan kuuden 
hengen kokoontumiset sisä- ja ulkotiloissa, 
THL:n turvaohjeita tarkasti noudattaen. Sai-
raanhoitopiirin tiedote löytyy tästä. 
Parkanon sivistysjohtajan Jenni Alpin kanssa 
sovittiin, että Petäjä-opisto laittaa alle 13-
vuotiaiden ryhmät tauolle jo tästä päivästä 
17.3. lähtien. Parkanossa tämä koskee viittä 
ryhmää ja Kihniöllä yhtä. 
Petäjä-opiston Satakunnan puolella, eli Kan-
kaanpäässä, Karviassa ja Pomarkussa alle 
13-vuotiaiden kurssit jatkuvat toistaiseksi lä-
hiopetuksena THL:n turvaohjeita noudattaen. 
Yleissivistävän koulutuksen johtaja Pekka 
Simberg kertoo, että viranomaisten ohjeita, 
suosituksia ja määräyksiä seurataan tarkasti 
ja muutoksista tiedotetaan suoraan joko säh-
köpostilla tai tekstiviestillä. Tilanne voi muut-
tua nopeastikin, mutta omalla vastuullisella 
toiminnalla pystymme vähentämään tartunto-
jen leviämistä. 

Muista vastata sähköpostikyselyyn 
Kevätkauden opettajille lähetettiin 15.3. säh-
köpostiin linkki koulutustarvekyselyyn. Lo-
makkeeseen voi käydä ensin tutustumassa 
ja vastata kun asiaa on ehtinyt miettiä. Vas-
tausaikaa on su 28.3. asti. 
Työnantaja tarjoaa henkilöstökoulutusta ke-
väältä peruuntuvien tuntien tilalle. Koulutuk-
siin osallistuminen ja kouluttajana toimiminen 
on palkallista työaikaa. Sen lisäksi etsitään 
muuta korvaavaa työtä. Niistä sovitaan apu-
laisrehtorin kanssa. 

Kurssimaksujen palautusasia 
Kurssilaisilta on tullut yhteydenottoja kevään 
kurssimaksujen palauttamisesta. Tilanne on 
kuitenkin se, ettei loppukevään toteutumi-
sesta ole täyttä varmuutta, eikä vielä voida 
laskea kuinka suuri osuus kevätkaudesta pe-
ruuntuu. Tästä syystä vielä ei voida tehdä 
yleistä palautuspäätöstä, 
Sen sijaan palautusta haluavat yksittäiset 
kurssilaiset voivat peruuttaa ilmoittautumi-
sensa kevätkaudelle vielä tässä vaiheessa 
kautta. Tällöin he ottavat yhteyttä toimistoon 
ja ilmoittavat asiasta sekä antavat tilinume-
ronsa, jolle kurssimaksu palautetaan. Heille 
hyvitetään kurssimaksun koko kevätkauden 
osuus. Samalla he kuitenkin menettävät 
opiskelupaikkansa, eli eivät voi osallistua 
ryhmän toimintaan, vaikka se keväällä vielä 
saataisiin käyntiin. 

Näyttelyaikataulua 
Kaiken tämän keskellä on hyvä voida siirtää 
ajatuksia edes hetkeksi johonkin mukavam-
paan. Jos voidaan tehdä jotain, millä korona-
arkea voidaan katkaista, se voi olla todella 
tärkeää niin näyttelyn rakentajille, ryhmiin 
osallistujille kuin näyttelyssä kävijöillekin.  
Kankaanpään Galleriaan ollaan siis teke-
mässä pienimuotoinen kevätnäyttely ilman 
erillistä kevättapahtumaohjelmaa ja tiukasti 
turvaohjeita noudattaen. 
Aikataulu varmistui tällaiseksi: Rakentaminen 
ma-ti 19.-20.4. näyttely avoinna 21.4.-8.5. ja 
purku sekä siivous la-su 8.-9.5.  
Näyttely avoinna Gallerian aukioloaikoina eli 
ke 12-18, to-pe 12-16 ja la 11-14. 
Samanlaista ajatusta voi soveltaa myös 
omaan elämään. Keksi itsellesi jokin mukava 
juttu tulevaisuuteen ja huomaat, kuinka sen 
suunnittelu ja valmistelu auttavat jaksamaan 
eteenpäin. Ankea talvi kuluu nopeammin, 
kun on jotain mitä odottaa. 
 
 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
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