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Petäjä-opiston aikuisten lähiopetus
keskeytyy 28.3. saakka

Kankaanpää, Karvia ja Pomarkku päättivät keskeyttää yli 12-vuotiaiden harrastustoiminnan jo ennen hallituksen sulkutilaa ajalla 1.-28.3. eli neljäksi viikoksi.
Parkano ja Kihniö päättivät 3.3. sulkea sisätiloissa
järjestettävän aikuisten harrastustoiminnan 8.-28.3.
väliseksi ajaksi eli kolmeksi viikoksi, ellei harrastustoimintaa voida toteuttaa etäyhteyksillä. Sairaanhoitopiirin tiedote löytyy täältä.
SASKYn johtoryhmä päätti 26.2. aikuisten lähiopetuksen keskeyttämisestä Satakunnan ATTR:n suosituksia
noudattaen.

hyvitystä kurssimaksusta. Pyydä soittamaan asiasta
toimistoon, niin tehdään merkinnät laskutusta varten
ja kysytään tilinumerot palautusta varten.

Sairaanhoitopiirien suositukset

Pirkanmaan koronanyrkki päivitti suosituksensa 3.3.
Maakunta on edelleen tartuntojen kiihtymisvaiheessa.
Shp:n tiedote löytyy täältä ja Ylen juttu täältä.
Liikuntaharrastuksissa noudatettavia ohjeita: Aikuisten
harrastustoiminta on suljettu sisätiloissa ajalla 8.-28.3.
ellei harrastustoimintaa voida toteuttaa etäyhteyksillä.

Petäjä-opiston alle 12-vuotiaiden ryhmät jatkavat lähiopetuksessa. Yli 12-vuotiaiden ryhmistä jatkavat ainoastaan etäopetusryhmät, muut ryhmät keskeytyvät
Pomarkun kirjaston Digitukea lukuun ottamatta.

Lisäksi Pirkanmaalla suositellaan suljettaviksi 8.-28.3.
..kansalaisopistot sekä taiteen perusopetuksen ryhmät
ovat suljettuina, ellei opetusta voida toteuttaa etäopetuksena. Opetusryhmiä voi toteuttaa 2008 syntyneille
ja sitä nuoremmille yleisin turvaohjein ja 2007–2002
syntyneille, mikäli opetuksessa noudatetaan OKM:n ja
THL:n turvaohjeita.

SASKYn kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti laajensi päätöstä etäopetukseen siirtymisestä 4.3. Pirkanmaan
muuttuneiden suosituksen mukaiseksi.

Satakunnan tartuntatautityöryhmä päivitti sivunsa
25.2. ja siellä on suositus rajoitustoimien jatkamisesta.
Sairaanhoitopiirin infosivu löytyy täältä.

SASKYssä siirrytään pääsääntöisesti etäopetukseen
8.-28.3. väliseksi ajaksi Satakunnan lisäksi myös Pirkanmaalla.

•
•

Ylsin johtaja Pekka Simberg ohjeistaa päätösten toimeenpanoa Petäjää koskevalta osalta seuraavasti:

•

Alle 13-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua, mikäli
opetustiloja voidaan käyttää. Tällöin on kuitenkin
muistettava turvavälit ja muutkin varotoimet. Yli 13vuotiaiden toiminta voi jatkua etäopetuksena, muu toiminta keskeytetään.

Ilmoita etäopetustunnit

Etäopetukseen siirtyneitä pyydetään kirjoittamaan päiväkirjaan tunnin aihe -kohtaan etäopetus ja mitä tunnilla on tehty. Käytettävissä on alun perin suunniteltu
tuntimäärä. 90 minuutin työjaksosta maksetaan yhden
opetustunnin palkka.

LSAvi päätti 4.3. rajoittaa julkisten sisätilojen asiakasmäärään Satakunnassa kymmeneen 6.3.-5.4. ajaksi.

Hallitus julisti sulkutilan

Hallitus päätti uusista koronatoimista 24.2. Virusmuunnoksen myötä tilanne on huonontunut nopeasti osassa maata, mutta pysynyt hyvänä toisilla alueilla. kaikkia leviämisvaiheen alueita ohjataan ottamaan välittömästi käyttöön tason kaksi mukaiset lisätoimenpiteet.
Näitä toimenpiteitä suositellaan myös kiihtymisvaiheen alueille. Näistä Petäjän toimintaan vaikuttavat:

Kevätnäyttelyt, konsertit ja esitykset

•
•
•
•
•

Eri-ikäisten ryhmät

•

Kevätkauden keskeytys tarkoittaa myös, että kevätnäyttelyt, kuorokonsertit ja teatteriesitykset joudutaan
valitettavasti perumaan tänäkin keväänä. Ei näissä
oloissa saada taideteoksia, käsitöitä, kuorokappaleita
ja teatterinäytöksiä näyttely- ja esityskuntoon.

Näissä oloissa voidaan sentään jatkaa alle 13-vuotaiden ryhmiä, vaikka eihän noita montaa ole. Tulikin jo
kysymys, mitä tehdään eri ikäisiä sisältäville ryhmille.

aikuisten harrastustoiminta pidetään keskeytettynä koko Satakunnassa 1.-28.3.
13-20 -vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään
koko Satakunnassa ajalle 1.-28.3., valtakunnallisen linjauksen mukaisesti.
12-vuotiaiden tai nuorempien lasten harrastustoimintaa voidaan edelleen toteuttaa.

•

Nykyiset rajoitukset jatkuvat
Yli kuuden hengen kokoontumisrajoitus
Satakunnassa siirrytään heti tasolle kaksi
Pirkanmaata suositellaan siirtymään tasolle kaksi
Suomessa toteutetaan sulkutila 8.-28.3. minä aikana yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta
keskeytetään.
Hallitus esittää eduskunnalle lakia, joka mahdollistaa ravintoloiden sulkemisen sulkutilan ajaksi
ruuan noutomyyntiä lukuun ottamatta.
Kolmen viikon sulkutilan jälkeen kaikkia toimia ei
pureta, vaan osa niistä jatkuu.

Periaate on, että ryhmään ei rajoitusten aikana osallistu yli 12-vuotiaita. He voivat olla etäopetuksessa tai
tauolla sulkutilan ajan.

Tiedotustilaisuuden striimi löytyy täältä.

Mikäli nämä vaihtoehdot eivät kelpaa, ikärajoituksen
vuoksi, ryhmästä pois jäävä voi peruuttaa koko loppukevään osallistumisensa ja on oikeutettu saamaan
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STM:n uudet toimenpidetasot löytyvät täältä.
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