Kaukametsän opistossa koronarajoitukset jatkuvat nyt ajalle 1.3. - 31.3.2021

Kaukametsän opiston aikuisten harrasteryhmien opetustoiminta siirretään
mahdollisuuksien mukaan etäopetukseksi. Pitämättä jäävät tunnit pyritään
korvaamaan kevätlukukauden aikana.
Suurin osa tunneista on jo siirtynyt internettiin. Opettaja lähettää edelleen
kutsulinkin tunnille. Joissakin kursseissa voidaan harkita kokoontumisia myös ulkona.
Aikuisten ryhmäharrastusten sijaan riskiryhmiin kuuluville suositellaan
yksilöharrastuksia ja ulkolajeja.
Aikuisten yksilöopetus, alle 12 –vuotiaiden ja 12–17 –vuotiaiden kurssit jatkuvat
lähiopetuksena 2 metrin turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia ja ohjeita
noudattaen. Kasvomaskin käyttöä suositellaan 12-vuotiaille (6-luokkalaisille ja sitä
vanhemmille) kaikissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.
Yleisöluennot toteutetaan 20 hengen tilaisuuksina ennakkoilmoittumisten pohjalta
tarkasti turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia sekä ohjeita noudattaen. Osalle
ilmoittautuneista voidaan lähettää tekstiviestillä etäosallistumisohjeet.
Kaukametsän opiston henkilöstö on todella pahoillaan tästä jatkuvasta lähiopetuksen
siirtämisestä ja parhaamme mukaan yritämme löytää keinoja siirrettyjen tuntien
pitämiseksi. Näillä välttämättömillä toimilla toivottavasti pysymme terveinä ja
pystymme käynnistämään lähiopetuksen mahdollisuuksien mukaan vielä tämän
kevään aikana.
Kainuun alueellinen koronakoordinaatioryhmä ja Kainuun kunnat ovat todenneet
Kainuun olevan koronaepidemian perustasolla, mutta helposti luisumassa
kiihtymisvaiheeseen. Valtakunnallinen ja lähialueiden vakava tilanne, jossa kiihtymisja leviämisvaiheen tiukkenevat suositukset ja määräykset, vaikuttaa myös Kainuun
tilanteeseen. Pohjois-Suomen aluehallintaviraston (PSAVI/1475/2021) määräys 20
henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on edelleen
voimassa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän antaman suositukset
säilyvät ennallaan (25.2.2021).
Yleiset varotoimet
Kaukametsän tiloissa kehotetaan noudattamaan yleisiä ohjeita turvaetäisyyksistä
sekä henkilökohtaisesta hygieniasta.
•

tule paikalle ainoastaan terveenä

•

pidä turvavälit muihin asiakkaisiin sekä henkilökuntaan, Kahden (2) metrin
säätö.

•

käytä kasvomaskia yleisissä tiloissa, jos turvavälin pitäminen ei ole mahdollista
(yli 12-vuotiaat)

•

huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Kaikissa välttämättömissä enintään 20 henkilön tilaisuuksissa käytetään
kasvomaskeja, ellei vähintään kahden metrin turvaetäisyydestä voi varmistua!
Lisätietoja saat omalta opettajalta tai ainealueen vastuuopettajalta:
Pirjo Aunesluoma, Päätoiminen opettaja, musiikki
GSM +358 (0) 44 710 0205
pirjo.aunesluoma@kajaani.fi

Heli Karppinen, Päätoiminen opettaja, käsityö
GSM +358 (0) 44 710 0382
heli.karppinen@kajaani.fi

Eeva Kilpeläinen, Kielten suunnittelijaopettaja
GSM +358 (0) 44 710 0207
eeva.kilpelainen@kajaani.fi

Elisa Leinonen, Liikunnan opettaja
GSM +358 (0) 44 421 4115
elisa.leinonen@kajaani.fi

Tarja Peitsaho, vs. Rehtori
GSM +358 (0) 447100525
tarja.peitsaho@kajaani.fi

www.kajaani.fi/kaukametsanopisto

