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Kihniö ja Parkano käyntiin 
Kihniön kunta päätti 17.2. aikuisten harrastustoi-
minnan käynnistämisestä ma 22.2. alkaen siltä 
osin, kun Pirkanmaan koronanyrkin suositukset 
antavat mahdollisuuden. Niistä löytyy tuttujen tur-
vaohjeiden lisäksi määräaikainen suositus, että 
aikuisten sisäliikunta on suljettu 1.3. saakka. Jos 
rajoitus tuolloin poistuu, saadaan kevään kurssit 
pidettyä suunnitellun mittaisina vaikkakin suunni-
teltua myöhemmin. 
Meillä Petäjässä tämä pannaan toimeen viestittä-
mällä opettajille, ilmoittautuneille ja opetustilojen 
haltijoille, että kurssit käynnistyvät ensi ma 22.2. 
alkaen. 
Parkanon kaupungin johtoryhmä päätti kokouk-
sessaan 17.2. seuraavaa: 
Harrastustoiminnassa alle 12-vuotiaiden 10 hen-
gen ryhmäkokorajoitus puretaan.  
Musiikkiopisto ja kansalaisopisto voivat siirtyä lä-
hiopetukseen enintään 10 hengen ryhmissä, mi-
käli etäopetus ei ole mahdollista.  
Harrastuksissa tulee edelleen noudattaa hygie-
niaohjeita, turvavälejä ja käyttää kasvomaskeja. 
Myös Parkanossa noudatetaan Pirkanmaan ko-
ronanyrkin suositusta aikuisten sisäliikunnan pitä-
misestä suljettuna helmikuun loppuun saakka. 
Jumpparyhmät ja vesiliikunnat käynnistyisivät siis 
1.3. alkaen. 
Parkanon tiedote löytyy täältä. 
Ryhmät voivat kokoontua myös Kihniön ja Parka-
non talvilomaviikolla 1.-7.3. mikäli tämä sopii 
opettajalle, osallistujille ja tilan haltijalle. 

Pirkanmaan suositukset 
Pirkanmaan koronanyrkin16.2. päivitetyissä suo-
situksissa on erikseen mainittu kansalaisopistot.  
kansalaisopistot ja taiteen perusopetus voivat 
siirtyä lähiopetukseen niiltä osin kuin etäopetus ei 
ole mahdollista,  
yli 12-vuotiaiden kohdalla noudatetaan 10 henki-
lön kokoontumisrajoitusta.  
Aikuisten sisäliikunta suositellaan edelleen pidet-
täväksi suljettuna. (voimassa 1.3.2021 asti) 
Liikuntaharrastuksista oli mainittu mm. 
• Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjattu 

harrastustoiminta on mahdollista kaikissa si-
säliikuntatiloissa.  

• Yli 12-vuotiaiden sisäliikuntaryhmät toteute-
taan korkeintaan kymmenen henkilön ryh-
missä.  

• Yli 12-vuotiaille suositellaan maskia. 

Erillismaininta matkustamisesta koskee valitetta-
vasti myös Pohjois-Satakuntaan aikovia. 
Tarpeetonta matkustamista suositellaan vältettä-
väksi erityisesti leviämisvaiheen maakuntiin ja ul-
komaille. 
Löydät Pirkanmaan suositukset täältä. 

Toimistojen talvilomat 
• Kankaanpään toimisto on talvilomalla ja  

toimisto on suljettu ma-pe 22.-28-2. 
• Parkanon toimisto on talvilomalla ja  

toimisto on suljettu ke-pe 3.-5.3. 
• Apulaisrehtori on talvilomalla 22.-28.2.  

mutta lukee sähköpostia päivittäin 

Uusi infosivu netissä 
Petäjän nettisivuilla on nyt uusi Koronainfo-sivu, 
johon on koottu yhteen paikkaan toiminta-aluee-
seemme ja toimintaamme liittyviä ohjeita ja link-
kejä tiedonlähteisiin. Sivulle päivitetään tietoa eri 
kuntien tilanteista ja sen on tarkoitus palvella 
sekä opiston henkilöstöä että kurssilaisia.  
Petäjän koronainfosivu on avoimessa verkossa, 
eikä edellytä kirjautumista. Sivu löytyy osoitteesta 
sasky.fi/petaja/korona. 
 
Pakkasta pitelee 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 

https://www.parkano.fi/tiedote-alle-12-vuotiaiden-harrastuksista-puretaan-ryhmakokorajoitus/
https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://sasky.fi/petaja/korona
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