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Hallituksen rajoituslinjaukset 
Pääministeri kertoi 18.1. että rajoituksia puretaan as-
teittain helmikuun puolivälissä. Tästä poiketen lasten 
ryhmäharrastusten rajoituksista voitaisiin luopua jo 
tammikuun lopulla. 
Tilanne elää koko ajan, uusia päätöksiä, suosituksia ja 
jopa twiittejä tulee päivittäin. AVI:en määräykset ovat 
erilaisia eri maakunnissa. Koronapassin paluuta on 
myös esitetty. 
Lisäksi erilaisten toimintojen riskitasoista on tulossa 
uusi arvio. STM:n strategiajohtaja Pasi Pohjola kertoi 
Ylen uutisissa 19.1. että uuden variantin myötä riski 
saada tartunta voi olla tällä hetkellä huomattavasti 
suurempi tilanteessa, joita aiemmin luokiteltiin mata-
lan riskin tapahtumiksi. 

Kevätkauden aloituksen siirto 
Pirkanmaan ja Satakunnan heikkenevän pandemiati-
lanteen vuoksi Yleissivistävän koulutuksen johtajan 
Pekka Simbergin 27.1. päätöksellä Petäjä-opiston: 
Aikuisten kansalaisopistokurssien kevätkauden lähi-
opetus aloitetaan talvilomaviikon jälkeen: 
• Kankaanpää ja Pomarkku 28.2. 
• Karvia, Kihniö ja Parkano 7.3. 
Alle 18-vuotaiden kansalaisopistokurssien lähiopetus 
aloitetaan 7.2. 
Etäopetus voidaan aloittaa 31.1. 
Siirto ei koske lasten taiteen perusopetusta eli tutta-
vallisemmin Näppärät ja Pisamat on onneksi voitu 
käynnistää alkuperäisen aikataulun mukaisesti eli 
10.1. Samoin toimivat Harrastamisen Suomen mallin 
ryhmät sekä työllisyyden kuntakokeilun koulutukset. 

Siirtopäätös käytännössä 
Päätöksen seurauksena aikataulut 
• Helmikuussa järjestettävät tai helmikuussa alkavat 

aikuisten lyhytkurssit valitettavasti peruuntuvat. 
• Alle 18-vuotiaiden kansalaisopistokurssien ke-

vätkausi säilyy 12-viikkoisena ja on 7.2.-8.5. 
• Aikuisten kansalaisopistokurssien kevätkausi ly-

henee 9-viikkoiseksi ja on: 
• Kankaanpää ja Pomarkku 28.2.-30.4. 
• Karvia, Kihniö ja Parkano 7.3.-8.5. 

• Omille ryhmille voi viestitellä ja kysellä olisiko ha-
lukkuutta aloittaa kevätkausi etäopetuksena. Jos 
näitä ryhmiä on, ottakaa yhteyttä apulaisrehtoriin, 
niin suunnitellaan yhdessä aikataulut ja viestintä. 

Satakunnan rajoitustilanne 
Satakunnassa aikuisten harrastustoiminnan tilat ovat 
suljettu 4.2. saakka.  
Maskien käyttöä suositellaan 10-vuotaista alkaen jul-
kisissa sisätiloissa, oppilaitoksissa, joukkoliikenteessä 
ja aina kun lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. 
Satakuunan ATTR:n suositukset 21.1. 

AVI määrää suljettavaksi yleisölle avoimet tai rajatun 
osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallis-
tuja- ja odotustilat 28.1. saakka. Päätös ei koske alle 
18-vuotiaiden harrastustoiminnan tiloja. 

Pirkanmaan rajoitustilanne 
ATTR suosittelee aikuisten kansalaisopistokurssien ja 
taiteen perusopetuksen järjestämistä hiihtolomaan 
27.2. asti pienryhmissä. Ryhmäsisäliikuntaa ei toteu-
teta niin kauan kuin tartuntatautilain 58g-pykälä on 
Pirkanmaalla voimassa.  
Valitettavasti pienryhmän kokoa ei ole määritelty. Li-
säksi tilat ja opettajien aikataulut eivät helposti mah-
dollista kurssien jakamista pienryhmiin. Näin ollen Pir-
kanmaalla aikuisten ryhmiä ei näytä olevan mahdol-
lista aloittaa ennen talvilomaa. 
Maskien käyttöä suositellaan 12-vuotiaista alkaen 
myös ulkotiloissa, missä syntyy pitkäkestoisia ruuhkia, 
joissa liikkuminen vaikeutuu. 
Pirkanmaan ATTR:n suositukset 25.1. 
AVI kieltää kaikki yleisötilaisuudet sisätiloissa ja mää-
rää suljettavaksi harrastustoiminnan tilat 4.2. saakka. 
Päätös ei koske alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnan 
tiloja. 

Kevätkauden lyhentymisestä 
Aikuisten ryhmien kevätkausi lyhenisi siis alkuperäi-
sestä kahdestatoista yhdeksään viikkoon. Lasten ja 
nuorten opetus voitaisiin järjestää alkuperäisen mittai-
sena. 
Tämä on valitettavaa kuntalaisten opiskelu- ja harras-
tusmahdollisuuksien sekä sosiaalisten tarpeiden nä-
kökulmasta. Lisäksi isoimpia töitä ei ehkä nyt saada 
keväällä valmiiksi. 
Säätämään ollaan onneksi opittu. Kevään osuus kurs-
simaksuista laskutetaan erikseen ja vain toteutuneelta 
osalta eli aikuisten kursseista 75%. Palautuksille ei ei 
siis tule tarvetta. Myös työsopimukset tehdään toteu-
tuvalle kaudelle. Korvaavaa työtä ei tänä keväänä tar-
vitse tehdä ja työttömyyskassan kanssa asiointi on nyt 
helpompaa. 

Parkanon toimistoihmisen valinta 
Kansalaisopiston ja musiikkiopiston yhteisen opinto- ja 
toimistosihteerin valinta etenee. Hakuaika päättyi 
16.1. ja hakemuksia tuli 19. Viimeiset haastattelut teh-
dään tämän viikon torstaina ja valinta pyritään teke-
mään pian niiden jälkeen. 
Uusi ihminen voisi meidän puolesta alkaa vaikka heti, 
mutta valittavalla henkilöllä on todennäköisesti järjes-
telyjä nykyiselle työnantajalleen. Tämän vuoksi Parka-
non toimiston avauspäivää ei voida vielä varmasti sa-
noa. 

Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori  

https://www.youtube.com/watch?v=_qPak9mZ8uM
https://areena.yle.fi/1-61323850
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929682
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211221
https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69930175
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