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JOKILATVAN OPISTON LINJAUKSET KORONAVIRUKSEN 
LEVIÄMISVAIHEESSA 17.12.2020 
 
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatiotyöryhmä kokoontui 15.12.2020:  "Epidemiatilanne 
on edennyt suotuisaan suuntaan niin, että tartuntojen kokonaismäärä on laskussa. Olemme 
kuitenkin edelleen leviämisvaiheessa eikä sairaalapotilaiden määrä ole kääntynyt laskuun. 
Aiempaa suurempi osa tartuntojen alkuperästä jää selvittämättä. Riski tartuntojen 
kokonaismäärän lisääntymiseen tulee kasvamaan joulun aikaan ihmisten lisääntyvät liikkumisen 
vuoksi." 
 
Jokilatvan opisto on 17.12.2020 tehnyt linjaukset opetustoiminnan jatkumisesta ja muista 
toimenpiteistä kevätlukukaudella 2021. Tehdyt päätökset pohjautuvat Pohjois-Pohjanmaan 
alueellisen koordinaatiotyöryhmän, Pohjois-Suomen Avin ja opiston jäsenkuntien päätöksiin ja 
suosituksiin. 
 
Jokilatvan opiston linjausten pohjalla olevat päätökset ja suositukset voit lukea alla olevien linkkien 
kautta: 
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmän suositukset 15.12.2020 
Pohjois-Pohjanmaan Avin päätökset 17.12.2020 
Haapajärven kaupungin tiedote 16.12.2020 
Nivalan kaupungin tiedote 16.12.2020 
Pyhäjärven kaupungin tiedote 16.12.2020 
Reisjärven kunnan koronatiedotus 
 

Opetuksen järjestäminen 4.1.-18.1.2021 
Voimassa olevien koronarajoitusten johdosta Jokilatvan opiston kevätlukukauden 2021 opetus 
järjestetään aikavälillä 4.1.-18.1.2021 seuraavasti: 
 

1. Aikuisten ryhmämuotoinen opetus käynnistyy lähiopetuksena 18.1.2021 alkaen.  
2. Lasten taiteen perusopetus ja muu ryhmäopetus järjestetään ohjelman mukaisesti 

4.1.2021 alkaen. Tämä koskee siis alle 15-vuotiaiden opetusta. 
3. Yksilöopetus järjestetään ohjelman mukaisesti 4.1.2021 alkaen. Yksilöopetuksella 

tarkoitetaan niitä musiikin ja tietotekniikan kursseja, joissa samanaikaisesti 
opetustilanteessa ovat läsnä opettaja ja vain yksi oppilas. 

4. Opiston opetustilat suljetaan 18.1.2021 saakka, pois lukien em. lasten ja nuorten opetus 
sekä yksilöopetus. 

5. Muutamin poikkeuksin opetus järjestetään etäopetuksena 4.1.2021 alkaen rajoitusten 
voimassaoloon saakka. Näistä tiedotetaan kurssikohtaisesti erikseen. 

https://oyskorona.fi/
https://avi.fi/documents/25266232/46432932/PSAVI+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58%C2%A7-PPSHP-19.12.2020-18.1.2021.pdf/fab9c8c9-9497-cbd5-b8f1-dc2279f44144/PSAVI+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58%C2%A7-PPSHP-19.12.2020-18.1.2021.pdf?t=1608196680401
https://www.haapajarvi.fi/koronatiedotus
https://www.nivala.fi/koronatiedotus
https://www.pyhajarvi.fi/koronatiedotus
https://www.reisjarvi.fi/koronatiedotus


6. Kevään 2021 opinto-ohjelma päivitetään vastaamaan tässä ilmoitettua opetuksen 
järjestämistapaa. Kevätlukukautta jatketaan noin kahdella viikolla. Ts. rajoitusten vuoksi 
pitämättömät opetuskerrat siirretään kurssien loppuun. Ajankohtaisimman tiedon 
opetuksen järjestämisestä voit lukea opiston verkkosivuilta tai tiedustella asiaa opiston 
toimistoista. 

 

Muut rajoitukset ja suositukset 
Muilta osin noudatetaan em. mainittujen viranomaisten päätöksiä ja suosituksia koskien mm. 
terveysturvallisuusohjeita, maskisuosituksia ja yleisötilaisuuksien järjestämistä. 
 

Tilanteen seuranta 
Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja viranomaisten päätöksiä ja suosituksia ja 
tiedotamme viipymättä tässä tiedotteessa ilmoitettuun opetuksen järjestämistapaan mahdollisesti 
tulevista muutoksista. 

Muistetaan noudattaa annettuja ohjeita ja toimitaan vastuullisesti. Se on paras tapa suojata omaa 
ja toisten terveyttä! 

Jokilatvan opisto toivottaa kaikille toiminta-alueen asukkaille hyvää joulua ja onnellista uutta 
vuotta 2021! 

Jokilatvan opisto 
17.12.2020 

 


