
Petäjä-opiston uutiskirje 
29.4.2021 

Parkanon toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 1 39700 Parkano kaija.haapamaki(at)sasky.fi puh. 044 045 5510  
Kankaanpään toimisto avoinna ma-pe 9-15 Jämintie 2C 38700 Kankaanpää tuula.luoma(at)sasky.fi puh. 044 5800 520  

Kevätkauden päättyminen 
Kevätkauden päättäminen tuli ajankohtaiseksi, 
kun hallitus viestittää, että aikuisten harrastustoi-
minta voi alkaa sisätiloissa vasta kesän jälkeen. 
Hallitus palauttaa myös epidemian hoidon paikal-
listasolle, joten asiaa kysyttiin heti kuntien sivis-
tysjohtajilta. Vastaus oli selvä: toiminta halutaan 
käyntiin heti rajoitusten salliessa ja opisto on itse 
paras arvioimaan tilanne ja tekemään päätökset. 
Ensin hyvät uutiset: 
• Käynnissä olevat aikuisten kurssit jatkavat. 
• Alle 20-vuotaiden kurssit jatkavat lähiopetuk-

sena kaikissa kunnissa 
• Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten kesäkurs-

seja voidaan järjestää kaikissa kunnissa. 
• Etäopetukseen siirtyneet kurssit jatkavat etä-

opetuksena kaikissa kunnissa. 
• Lähiopetusta voidaan antaa aikuisille yhdelle 

osallistujalle kerrallaan, esim. opettaja voi 
auttaa kurssilaista saamaan työnsä valmiiksi, 
palauttaa oppilastöitä tai antaa digitukea. 

• Kankaanpäässä, Karvialla ja Pomarkussa ai-
kuisten ryhmät voivat kokoontua ulkotiloissa. 
Jos ryhmä siirtyy ulos, se viedään loppuun. Il-
moita asiasta Tuulalle, että kokoontumisker-
rat ja palkat laitetaan kerrasta oikein. 

Sitten huonot uutiset: 
Keskeytyneitä aikuisten sisätiloissa lähiopetuk-
sena järjestettäviä kursseja ei enää käynnistetä 
tänä keväänä. 
Kauden aloitusta siirrettiin, kursseja keskeytettiin 
ja keskeytyskausia jatkettiin siinä toivossa, että 
niitä jatketaan heti kun rajoitukset vain antavat 
myöten. Näin ei valitettavasti käynyt. 

Kurssimaksujen palautus 
Palautamme tänäkin keväänä osan kurssimak-
suista kursseista, jotka keskeytettiin keväällä ko-
ronarajoitusten vuoksi tai joiden kevätkautta ei 
voitu ollenkaan käynnistää. 
Palautus haetaan opiston nettisivulta löytyvällä 
lomakkeella tai ilmoittamalla tiedot opiston toimis-
toon 11.6. mennessä.  
Palautus koko vuoden kestävästä kurssista on 
puolet sen kurssimaksusta.  
Palautuksia ei tehdä syyskauden keskeytyksestä, 
etäopetukseen siirtyneistä eikä rajoitusten päätyt-
tyä uudelleen käynnistetyistä kursseista. 
Palautus on siksi suuritöinen operaatio, ettei 
määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia voida 
valitettavasti huomioida. 

Toimisto tiedottaa 
• Laittakaa korvaavan työn ja koulutuksiin osal-

listumisen tuntinne tuntimuutoslapulla toimis-
toon. Näin lomarahojen laskenta ja työttö-
myyskassan raportointi sujuvat sukkelimmin. 

• Petäjän molemmat toimistot on suljettu pe 
30.4. kun koko päätoiminen henkilöstö on 
tyhy-hankkeen kick-off -päivässä. 

Näyttelyn purkuaikataulu 
• Gallerian näyttely päättyy la 8.5. klo 14 
• Purku heti perään la 8.5. klo 14:15-16 
• Loput työt voi noutaa su 9.5. klo 12-14 

Rantalan muuttoaikataulu 
Luovumme Kankaanpäässä Rantalan kiinteis-
töstä kevään päättyessä. Siellä on jo siivottu va-
rastoja, poltettu töitä ja palautettu kurssilaisille. 
Toukokuussa otetaan pihaan roskalava, puretaan 
kärynpoisto ja uunit, lajitellaan jäte ja muutetaan. 
Tavoitteena on saada valmista toukokuun lop-
puun mennessä. Tarkempi muuttopäivä vahvis-
tuu IV-koneiden ja uunien muuton mukaan. 
Uunit eivät ole enää käytettävissä toukokuussa. 
Polttamaan pääsee uudella opistotalolla elokuun 
lopulla, kun sähkötyöt tehty, uunit huollettu ja kä-
rynpoistosysteemit asennettu paikoilleen. 

Rajoituskalenteri 
ATTR:n uusimmat suositukset siirsivät rajoituksia 
pitkälle toukokuun puolelle. 

 1-12v 13-20v aik. sisä aik. ulko 
Kankaanpää toimii 18.4. 16.5. 2) 26.4. 3) 
Karvia toimii 18.4. 16.5. 2) 26.4. 3) 
Kihniö 19.4. 21.4. 9.5. 1) 4) 
Parkano 19.4. 21.4. 9.5.1) 4) 
Pomarkku toimii 18.4. 16.5. 2) 26.4. 3) 

1) Aikuisten ryhmäharrastus sisätiloissa tauolla 9.5. asti, 
ryhmäliikunta tauolla toistaiseksi 

2) Aikuisten harrastustoiminta keskeytetty sisätiloissa ai-
nakin 16.5. asti. 

3) Aikuisten ryhmäharrastukset ulkotiloissa sallittu  
lähikontakteja välttäen 26.4. alkaen. 

4) Aikuisten ryhmäliikunta tauolla toistaiseksi. 

Lisäksi Pirkanmaan Avi on kieltänyt yli kymme-
nen hengen yleisötilaisuudet ja kokoukset sisällä 
ja ulkona 16.5. asti.  
Satakunnan sairaanhoitopiirin suositukset 
Pirkanmaan sairaanhoiitopiirin suositukset 

Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 

https://link.webropolsurveys.com/S/6A3BC7E44E51A411
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
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