Petäjä-opiston uutiskirje
16.4.2021

Rajoitustilanne

Ryhmäharrastusten ja taiteen perusopetuksen tänään
16.4. päivitetyt keskeytysajat ovat eri sairaanhoitopiireissä ja eri ikäryhmissä sen verran kirjavia, että tiedot
on koottu alla olevaan taulukkoon.
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Lisäksi Avin määräyksestä kokoontumiset rajoitetaan
korkeintaan kuuteen henkeen 26.4. saakka.
Sen sijaan etäopetus jatkuu normaalisti ja lähiopetustakin voidaan antaa, jos paikalla on vain opettaja ja
yksi ohjattava kerrallaan. Tämähän on tavallisin tapa
musiikkiopistolla.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin suositukset
Satakunnan sairaanhoitopiirin suositukset
Olemme siirtäneet kevätkauden aloituksia moneen
kertaan, keskeyttäneet ja käynnistäneet ryhmiä aina
rajoitusten muuttuessa. Nyt ei tehty päätöstä kevätkauden totaalista keskeyttämisestä, vaan yritetään järjestää toimintaa, mitä näissä oloissa nyt voidaan. Onneksi lasten ryhmiä on voitu pitää ja etäopetustakin on
pystytty tarjoamaan.
Kevät on opettanut sietämään epävarmuutta ja luopumaan pidempiaikaisesta suunnittelusta. Nyt lukukauden päättyessä nähdään peruuntuneiden tuntien
määrä. On aloitettu keskustelut mahdollisuuksista
käynnistää opetusta enää loppukeväänä, mietitty korvaavaa työtä ja suunniteltu henkilöstökoulutuksia.
Keskustelut käydään kunkin opettajan kanssa erikseen ja ne jatkuvat ensi viikolla.

Hallituksen exit-suunnitelma
Hallitus julkaisi suunnitelmansa rajoitusten hallitusta
purkamisesta. Se sisältää edellytykset, vaiheet ja tavoiteaikataulun. Suunnitelmaa toteutetaan tilanteen
kehittymistä seuraten, eikä se sido hallitusta, vaan on
nimensä mukaisesti vasta näkymä, joka sisältää epävarmuuksia, joka pyrkii luomaan ennakoitavuutta. Purkamisessa huomioidaan lapset ja nuoret ensin -periaate. Jos tilanne joillain alueella heikkenee, voidaan
siellä rajoituksia jatkaa tai kiristää. Kansalaisopistoa
koskien on kirjattu näin:
•
•

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta ulkona
voidaan alkaa toukokuussa
Aikuisten ryhmäharrastustoiminta ulkona voidaan
alkaa kesäkuussa

Mikäli rajoituksia puretaan hallituksen suunnitelman
mukaan, alle 20-vuotiaiden ryhmiä päästään jatkamaan toukokuussa ulkotiloissa. Toimintaa sallitaan
ensin ulkotiloissa, sitten pienen kontaktiriskin

sisätiloissa kuten museoissa ja kirjastoissa, mutta ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa vasta myöhemmin,
kun tautitilanne ja rokotuskattavuus ovat parempia.
Hallituksen suunnitelma näyttää nyt siltä, että opiston
aikuisten kursseja voidaan käynnistää sisätiloissa
vasta syksyllä. Syksystä on kirjattu seuraavaa:
Elokuun lopussa tartuntojen määrä saattaa jälleen hiljalleen nousta, kun kontaktit etenkin oppilaitoksissa ja
työpaikoilla lisääntyvät. Syksyn 2020 kaltainen nopea
kiihtyminen on kuitenkin epätodennäköistä, jos koko
aikuisväestön ja erityisesti nuorten aikuisten rokotuskattavuus on riittävän hyvä ja ihmiset noudattavat terveysturvallisia tapoja.
THL:n koronakartta
Hallituksen tiedotustilaisuus
Hallituksen suunnitelman tiivistelmä

Kevätnäyttelyt Kankaanpäässä
Yksissä tuumin -näyttely Kankaanpään Galleriassa
21.4.-8.5. Avoinna ke 12-18, to-pe 12-16 ja la 11-14.
Esillä Petäjä-opiston harrastajien teoksia kuvataide-,
keramiikka- ja käsityöosastoilta. Mukana on lasten ja
nuorten, aikuisten, erityisryhmien sekä opettajien töitä.
Käsityökoulu Näppärän töitä Taitokeskuksessa
3.-12.5. Avoinna ma, ke-to 9-17, ti 12-18.
Pia ja Harri aloittavat ripustuksen lasten töillä jo viikonloppuna. Aikuisten teosten ja keramiikan ripustus jatkuu Leenan kera alkaen ma 19.4. klo 10.00. Ti 20.4.
klo 10.00 saapuvat mukaan käsityöpuolen laittajat. Pia
jakaa tilat ja organisoi ripustuksen.
Pöytiä voi noutaa tarpeen mukaan käsityöluokasta,
sillä kuvisluokassa jatkuu vielä opetus. Otetaan mukaan vain töitä, jotka joutavat olemaan koko näyttelyn
ajan, välillä ei saa käydä poistamassa omia töitään.
Laittakaa kalenteriin purkupäivä la 8.5. klo 14-16.
Lisäksi ollaan mietitty kompakteja vitriininäyttelyitä ainakin Pomarkkuun ja Karviaan. Ne etenevät, kun kirjastojen ja kunnan tilojen avautumiset varmistuvat.

Kesäkauden maksuaikataulu
Tiedoksi kesäkursseja pitäville sekä niille, joiden on
vielä mahdollista käynnistää keskeytyksissä olleita
kursseja. Kuntayhtymän talouspuolelta varmistui kesäkauden palkkojen ja lomarahojen maksatusaikataulu. Kursseja voi siis pitää vielä kesäkuun puolella.
Palkkoja maksetaan normaalien 15:n päivän lisäksi
myös 30.6. Tämä mahdollistaa tuntien pitämisen tarvittaessa 18.6. saakka, jolloin palkat saadaan vielä
maksuun kesäkuun viimeisen päivän erään.
Lomarahoja maksetaan toukokuussa, jos tunteja ei
enää tule. Mikäli tunteja tekee vielä kesäkuulla, lomarahat tulevat maksuun joko 30.6. tai 15.7.
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