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Exit-suunnitelma kehittyy
Hallitus on hionut rajoitusten purkusuunnitelmaa
saamansa palautteen ja lausuntojen johdosta.
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Ensin puretaan lapsia ja nuoria koskevia rajoituksia, sitten ulkotiloissa tapahtuvan toiminnan ja sitten pieniriskisien sisätilojen.
Lasten ja nuorten oppilaitokset palaavat lähiopetukseen.
Epidemiaa torjutaan paikallisin toimin.
Kahden metrin turvavälivelvoite poistuu ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa.
Lasten ja nuorten kesäleirit, missä lähikontaktit voidaan välttää, voivat alkaa kesäkuussa.
Sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta voi alkaa aikaisintaan elokuussa.
On mahdollista, että loppukesällä voidaan jo
järjestää suurempiakin yleisötilaisuuksia, kunhan se tehdään terveysturvallisesti.
Perustason alueilla voi toukokuussa järjestää
alle 50 hengen tapahtumia sisällä ja ulkona.
Euroopan laajuinen yhteinen vihreä passi
saataneen kesäkuun lopussa. Useiden maiden tautitilanteen heikentymisen vuoksi matkoja ei kuitenkaan kannata vielä varata.

Hallituksen muistio löytyy tästä ja infotilaisuuden
tallenne tästä. Ensi viikolla päätetään poikkeustilan päättymisestä ja päätösvallan siirrosta aluehallintovirastoille ja kuntiin.

Rajoituskalenteri
Sairaanhoitopiirit ovat tarkistaneet keskeytysaikoja hallituksen esittämää järjestystä noudattaen.
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Epidemian hoitamisen palatessa paikalliselle tasolle on kuntien kanssa jo keskusteltu aikuisten
kurssien kevätkauden päättämisestä. Asiassa
odotetaan enää Pirkanmaan koronanyrkin 27.4.
suosituksia, joten päätös saadaan ensi viikolla.

Toimisto tiedottaa
•
•
•

Käsitöitä Pomarkun kirjastossa

Pomarkussa toimivan, Lepistön Leilan vetämän
Tikkuiitat-kurssin näyttely on Pomarkun kirjastossa ja näyteikkunalla 29.4.-31.5.
Avoinna kirjaston aukioloaikoina: ma, ti, to 10-17,
ke 10-18 ja pe 10-14, aattopäivinä 10-16 ja näyteikkunalla yötä päivää. Avoinna koronarajoitusten mukaisesti ja käynti sivuovesta opastein.

Suunnitelmia syksylle
Tulevaa lukuvuotta on jo alettu suunnitella toiveikkaana kurssilaisten invaasiosta takaisin opistolle. Toiveikkuuden lisäksi pidetään yllä valmiutta ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli tilanne vielä
heikkenisi. Varautuminen tarkoittaa väliaikaisia
muutoksia opiston käytäntöihin.
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1) Aikuisten ryhmäharrastus sisätiloissa tauolla 30.4.
asti, ryhmäliikunta tauolla toistaiseksi
2) Aikuisten harrastustoiminta keskeytetty sisätiloissa ainakin 16.5. asti.
3) Aikuisten ryhmäharrastukset ulkotiloissa sallittu
lähikontakteja välttäen 26.4. alkaen.
4) Aikuisten ryhmäliikunta tauolla toistaiseksi.

Rajoitukset eivät koske etäopetusta tai yksilöopetusta, esim. digitukea.
Lisäksi AVi kieltää yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja kokoukset sisällä ja ulkona 30.4. asti.
Satakunnan sairaanhoitopiirin suositukset
Pirkanmaan sairaanhoiitopiirin suositukset

Ilmoittakaa korvaava työ sekä koulutuksiin
osallistumiset tuntimuutoslomakkeella. Näin
voitte helpoimmin raportoida ne liittoonne.
Tarkistakaa Hellewistä, että pidetyt kokoontumiskerrat on merkitty.
Ilmoittakaa, jos pidettyjä kertoja pitää lisätä.
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Painetaan esite vasta loman jälkeen, jotta siihen voidaan tehdä kesän tilanteen kehityksen
edellyttämät muutokset. Esite on viimevuotiseen tapaan noudettavissa 11.8. alkaen.
Aloitetaan syyskausi vasta 6.9. eli totutusta
viikkoa myöhemmin. Näppärät ja Pisamat
aloittaa jo 16.8. Eli ei pidetä lyhytkursseja
vielä elokuussa.
Jatketaan tehostetun hygienian kampanjaa
ainakin syyskauden ajan.
Lasketaan kurssin toteutusraja viiteen osallistujaan. Kursseja saadaan paremmin käyntiin, vaikka joku jäisikin pois ja turvavälejä voidaan pitää pienemmissäkin opetustiloissa.
Palataan käytäntöön laskuttaa kurssimaksut
lukukausittain. Tämä vähentää mahdollisen
kurssimaksujen palauttamisen työmäärää.
Laskutetaan kurssimaksut vasta lukukauden
loppupuolella. Näin ehditään huomioida
mahdolliset keskeytykset ja laskuttaa kurssimaksut vain toteutuneiden tuntien osalta.
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