
Petäjä-opiston uutiskirje 
 5.1.2022 

Parkanon toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 1 39700 Parkano 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 aloitus siirtyy 
Hallitus suosittelee vapaan sivistystyön järjestä-
mistä etäopetuksena 16.1. saakka. Meidän ei 
kuitenkaan ole mielekästä lähteä viikon mittai-
seen etäopetusjaksoon. Viime keväänä rajoituk-
sia jatkettiin aina pari viikkoa kerrallaan. Samaan 
ei nyt lähdetä uudelleen. 
VN:n artikkeli 21.12. 
OKM:n suositukset 22.12. 
SASKY:n Yleissivistävän koulutuksen johtaja 
Pekka Simberg päättikin 5.1. seuraavaa: 

• Normaalien kansalaisopistokurssien kevät-
kausi siirtyy alkamaan ma 31.1. 

• Lasten ja nuorten taiteen perusopetus sekä 
harrastamisen Suomen mallin ryhmien kevät-
kausi alkaa suunnitellusti 10.1. 

• Työllisyyden kuntakokeilun ryhmien kevät-
kausi alkoi suunnitellusti 4.1. 

Tämä tarkoittaa, että tammikuun lyhytkurssit vali-
tettavasti peruuntuvat, Normaaleilla kansalais-
opistokursseilla ei myöskään järjestetä etäope-
tusta ennen kauden aloitusta. 
Mikäli kausi saadaan käyntiin 31.1. katsotaan ly-
hytkursseille uudet aikataulut. Koko kauden mit-
taiset kurssit päättyisivät tällöin vapun tienoilla. 
Kaksi edellistä kevättä ovat koulineet meitä kovin 
kovalla kädellä. Vaikka kovapäisiä ollaankin, on 
jotain sentään opittu. 
• Aloituksesta on nyt opiston oma päätös eri 

kuntien ja maakuntien rajoituksista ja päätök-
sentekotahdista riippumatta. 

• Kurssimaksut laskutetaan lukukausittain ja 
keväältä vain toteutuneen opetuksen osuus. 
Palautuksiin ei siis tule tarvetta. 

• Tuntiopettajien työsopimukset on tehty luku-
kausittain. Kevään sopimukset tehdään, kun 
kurssit voidaan käynnistää. Tunnit vastaavat 
tällöin työsopimuksia ja tilanne on selkeä 
työttömyyskassoille. 

Seuraamme ja noudatamme hallituksen ja viran-
omaisten suosituksia ja AVI:n määräyksiä. 

Sairaanhoidon kuormittumisesta 
STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-
Pulkki arvioi, että loppiaisen tienoilla aletaan 
nähdä, johtaako joulunajan lähikontaktien tartun-
tapiikki sairaalahoitoa vaativien tautitapausten 
määrän kasvuun. Se vaikuttaa ratkaisevasti rajoi-
tustoimien jatkumiseen keväällä. 
STM:n ja THL:n 29.12. infon tallenne 

Hyvää on, että. rokotus suojaa menehtymästä tai 
joutumasta sairaalahoitoon. Uusin variantti aihe-
uttaa rokotetuilla lievemmät oireet 
Huonoa on, että vuodenvaihteen lähikontaktit li-
säävät tartuntamääriä. Vielä huonompaa, että 
uusi variantti tarttuu edellistä helpommin – myös 
lapsiin ja rokotettuihin. 

Rajoitukset Satakunnassa 
Satakunnan ATTR suosittelee maskien käyttöä 
10-vuotaista alkaen julkisissa sisätiloissa, oppi-
laitoksissa, joukkoliikenteessä ja aina tilanteissa, 
joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. 
Lounais-Suomen AVI määrää liikunta-, urheilu-, 
huvi- ja virkistystilat sekä yleisön oleskeluun tar-
koitetut tilat suljettavaksi 15.1. saakka. Määräys 
koskee mm. ryhmäliikuntaa, kuntosaleja, uima-
halleja, kuorolaulutoiminnan tiloja, Määräys ei 
koske vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorem-
pien lasten ohjatun harrastustoiminnan tiloja. 
Satakunnan 29.12. päivitetyt rajoitukset 

Rajoitukset Pirkanmaalla 
Pirkanmaan ATTR suosittelee maskien käyttöä 
12-vuotiaista alkaen. Erikseen on mainittu myös 
ulkotiloissa, missä syntyy pitkäkestoisia ruuhkia, 
joissa liikkuminen vaikeutuu. 
Sisä-Suomen AVI kieltää kaikki sisä- ja ulkoti-
loissa järjestettävät yleisötilaisuudet 7.1. saakka. 
Rajoituksia ei voi kiertää koronapassilla.  
AVI on sulkenut Pirkanmaan liikunta-, urheilu-, 
huvi- ja virkistystilat 7.1. saakka. Määräys koskee 
mm. ryhmäliikunnan, kuntosalin, uimahallin ja 
kuorolaulun ja harrastajateatterin tiloja. Tilat ovat 
avoinna vain 2004 ja sen jälkeen syntyneiden 
lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. 
ATTR esittää rajoitusten jatkamista 22.1. asti. 
Pirkanmaan 4.1. päivitetyt rajoitukset 

Toimistosihteerin paikka auki 
Petäjän ja musiikkiopiston Parkanon toimistosih-
teeri Kaija Haapamäki siirtyy uuteen työhön ja 
hänen viimeinen työpäivänsä on meillä 11.1.  
SASKY koulutuskuntayhtymässä on haettavana 
toimistosihteerin vakinainen toimi. Hakuilmoitus 
löytyy kuntarekryssä ja hakuaikaa on 16.1. asti. 
Elina Niemenmaa hoitaa musiikkiopistoa Parka-
non toimistolla. Kansalaisopiston palvelut käyn-
nistyvät, kun Kaijan työlle saadaan jatkaja. 

Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori  

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitukselta-linjauksia-uusista-koronarajoituksista-rokotukset-edelleen-avain-epidemian-hallintaan
https://okm.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+toinen+aste+ja+korkeakoulut+22.12.2021.pdf/34b6b94c-f5f1-ca60-42c8-bf471763528e
https://www.youtube.com/watch?v=ez5H4pNelps
https://www.youtube.com/watch?v=ez5H4pNelps
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
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/toimistosihteeri-405559/
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