Petäjä-opiston uutiskirje
30.8.2021

Opekokous 3.9. livenä ja etänä

Lukuvuoden aloitus eli Petäjän yleinen opettajainkokous on Ikaalisten kylpylässä pe 3.9.2021 klo 17-20.
17:00 Päivällinen: Lohipastramia, kauden salaatteja
ja yrttivuolukermaa. Grillattua maalaiskananpoikaa, vehnää ja kasviksia. Suklaakakkua ja
vaniljavaahtoa
18:00 Rehtorin alkusanat, Raisa Rasku
Ylsin johtajan terveiset, Pekka Simberg
Uudet someohjeet, Emilia Ruuskanen
Keke-toiminnan tilanne, Jyrki Käppi
Tietoisku muistihäiriöistä, Marja Kivimäki
Mitä uutta Petäjässä, Olli Ruohomäki
Keskustelua ja kysymyksiä
20:00 Tilaisuus päättyy
Tilaisuudessa tutustuu porukkaan, saa työsopimuksen
ja opettajan oppaan ja perehtyy opiston käytäntöihin.
Aikaa on myös kysymyksille ja keskustelulle.
Yhteiskuljetukset Parkanon Musiikkiopiston pihasta
16:20 ja Kankaanpäästä Petäjän pihasta 16:15. Paluumatkalle lähdetään tilaisuuden päätyttyä. Muualta
päin tuleville korvataan kilometrikulut normaalisti.
Ilmoittaudu toimistoon ma 30.8. mennessä. Kaijalle
Parkanoon puh. 044 045 5510 tai Tuulalle Kankaanpäähän puh. 044 5800 520. Kerro myös, tuletko yhteiskuljetuksella ja mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Tilaisuuteen voi etäisyyksien, kulkuyhteyksien ja varovaisuusperiaatteen vuoksi osallistua myös etänä tietokoneen videoyhteydellä. Heidän ei tarvitse ilmoittautua erikseen, linkki lähtee koko henkilöstölle. Linkki
löytyy tämän uutiskirjeen viestirungon lopusta.

Ryhmäkokorajoituksista

OKM:n ja THL:n 5.8. suositukset syyskaudelle ovat
lähes samat kuin keväälle. Suurin muutos on, ettei
oppilaitosten opetustoimintaan eikä muuhun lakisääteiseen toimintaan enää sovelleta AVI:n yleisötilaisuuksiin asettamia kokoontumisrajoituksia.
OPH:n lakimies Laura Francke tarkensi webinaarissa
20.8. että tämä koskee kansalaisopistojen jatkuvaluontoisia koulutuksia. Opetusneuvos Heikki Tulkki
eritteli, että osa kansalaisopiston toiminnasta on
avoimia yleisötilaisuuksia ja niihin sovelletaan AVI:n
määräyksiä osallistujamääristä ja turvakäytännöistä.
Meillä AVI:n väkimäärärajoja ja muita turvaohjeita
sovelletaan siis muuhun kuin normaaliin kurssitoimintaan. Tällaista ovat esim. näyttelyt, yleisöluennot,
konsertit ja teatteriesitykset. Palataan näihin myöhemmin, kun toiminta on saatu ensin käyntiin.
Opetusneuvos Tulkin linjauksen mukaisesti tavoitteena on toteuttaa mahdollisimman suuri osa opetuksesta. Päätökset opetuksen järjestämisestä tekee oppilaitoksen ylläpitäjä. Seuraamme tilanteen kehitystä ja
varaudumme tarvittaessa keskeyttämään lähiopetuksen tietyn ikäisille, tietyissä kunnissa tai tietyntyyppisillä kursseilla. Jos näin käy, siirrymme mahdollisuuksien mukaan etäopetukseen.

Turvaväleistä

OKM ja THL suosittavat turvavälien ylläpitämisen turvaamista tilajärjestelyillä: henkilömäärä rajataan siten,
että henkilöiden väliin jää yli 2 metriä aina kun mahdollista. Jos joutuu olemaan tätä lähempänä, pidetään
nämä tilanteet mahdollisimman lyhyinä.
Petäjässä vähennettiin osallistujien enimmäismääriä
pienimmissä opetustiloissa sekä asetettiin kurssin
toteutusrajaksi viisi läsnä olevaa osallistujaa.

Maskien käytöstä

Satakunnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien suositukset sallivat lasten ja aikuisten harrastusryhmien
käynnistämisen sisätiloissa, kunhan turvaohjeita noudatetaan. Maskien käytöstä annettiin vahva suositus
•
•
•
•
•

Yli 12-vuotiaille
Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
Työyhteisöissä, jos samassa sisätilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä.
Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen
on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun
paikalla on runsaasti ihmisiä
Lähikontakteja suositellaan mahdollisuuksien
mukaan välttämään

SASKY:n johtoryhmä päätti 2.8. että henkilöstö käyttää maskeja sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee muita riippumatta siitä, onko saanut
kaksi rokotetta. Maskien käytöllä voidaan vähentää
tartuntoja sekä rajata altistuneiden joukkoa. Opiskelijoiden toivotaan hankkivan maskinsa itse. Tarvittaessa maskin saa opetusryhmän vetäjältä.

Rokotukset ja maskit

Posan tartuntatautilääkäri Margit Seppälä viestittää,
että vallalla oleva delta-muunnos leviää helposti ja on
valitettavan vähäoireinen ja siksi rokotukset kaikille
ovat ensiarvoisen tärkeää. OKM ja THL korostavat,
että riskiryhmiin kuuluvilla on erityisen tärkeä huolehtia rokotussuojastaan. Meillä SASKY:ssä yleissivistävän koulutuksen johtaja Pekka Simberg kannustaa
koko henkilöstöä ottamaan rokotukset.
Julkisuudessa on keskusteltu maskien ja rokotusten
tarpeellisuudesta ja väsymystä turvaohjeiden noudattamiseen alkaa näkyä. Turvavälien ja henkilörajojen
tarpeellisuutta on arvosteltu niin kulttuurialan kuin
ravintolayrittäjienkin toimesta.
Keskustelussa ei juuri tule esiin turvaohjeiden ja rokotusten erilaisuus. Maskit, turvavälit ja käsienpesu vähentävät tartuntoja eli hidastavat taudin leviämistä.
Rokotus puolestaan vahvistaa immuunijärjestelmää
niin, että oireet ovat lievempiä, ei joudu sairaalahoitoon eikä tautiin kuole. Täysin rokotettu voi silti saada
tartunnan ja levittää sitä eteenpäin. Siksi kumpaakin
keinoa tarvitaan ja käytetään.
Turvallista aloitusta koulutielle
Olli Ruohomäki
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