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Tervetuloa Järvi-Saimaan kansalaisopistoon!
Järvi-Saimaan
kansalaisopisto on
varautunut
muuttamaan
toimintaansa
koronaepidemian vuoksi syyslukukaudella 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetushallituksen väljyys- ja
hygieniaohjeistuksien pohjalta. Kansalaisopisto huomioi myös toimialueellaan
sijaitsevien kuntien henkilöstölleen suunnatut asiakas- ja henkilöstöturvallisuuteen
liittyvät ohjeistukset sekä opetustilojen turvallisuussuunnitelmat. Edellisten tahojen
lisäksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ja Sulkavan kunta antavat
alueellisia lisäohjeita. Järvi-Saimaan kansalaisopiston varautumissuunnitelma on
tarkoitettu ohjenuoraksi kansalaisopiston henkilöstölle sekä kansalaisopiston
toimintaan ja kursseille osallistuville opiskelijoille, jotta kurssille osallistuminen olisi
mahdollisimman turvallista. Varautumissuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti sen
hetkisten ohjeistusten pohjalta. Päivitetystä versiosta tiedotetaan kansalaisopiston
henkilöstölle sähköpostitse sekä opiskelijoille kansalaisopiston ilmoitustaulujen,
facebookin ja www-sivujen kautta.

Järvi-Saimaan kansalaisopistolle on tärkeää, että jokaisella on turvallista aloittaa uusi
harrastus tai jatkaa omassa tutussa harrasteryhmässä. Kursseille voi ilmoittautua
sähköisesti kansalaisopiston nettisivujen kautta tai puhelimella. Sähkö- ja
puhepostilla ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Ilmoittautumisen yhteydessä saat
suoraan tiedon, että sinulla on opiskelupaikka kurssille. Jo alkaneilla kursseilla
opiskelija maksaa vain niistä kurssikerroista ja tunneista, joissa hän on ollut
kurssilla mukana.

Ilmoittautuminen puhelimitse
Juva:
Toimisto: 044 417 5224
Rantasalmi:
Toimisto: 044 417 5226/044 417 5220
Sulkava:
Toimisto: 044 417 5220
Ilmoittautuminen sähköisesti internetissä
www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi
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1.1 Ilmoittautuminen uusille kursseille sekä vapaille paikoille jo
alkaneilla kursseilla syyslukukaudella 2021
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Tulethan vain terveenä kurssille!
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Juvan kunnan tilojen käyttörajoitukset poistuvat
Juvan kunnan tilojen käyttörajoitukset poistuvat ti 5.10.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa,
että muun muassa Sampolan kuntosalin sekä pukuhuoneiden yhtäaikaisten
käyttäjämäärien rajoitus poistuu samoin kuin kunnanviraston ja toimintatalon tilojen.
Entiset hygieniaohjeet ovat kuitenkin vielä voimassa (mm. käsienpesu).
Edellinen tarkoittaa sitä, että kansalaisopiston kurssiryhmiin voi nyt ilmoittautua
vapaille paikoille. Opiskelija maksaa vain niistä kurssikerroista, joissa hän on ollut
kurssilla mukana. Essoten alueella laaja maskisuositus on voimassa 15.11.2021
alkaen (alue perusvaiheessa). Maskisuosituksen mukaan kaikilla kursseilla suositaan
maskien käyttöä.
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1.2 Ohjeita terveysturvallisen työ - ja oppimisympäristön luomiseen
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Opetustiloista löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistukset
käsienpesusta ja käsidesien käytöstä. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja.
Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka
heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu
kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
Kansalaisopiston opetustiloissa on käytössä käsien pesumahdollisuus ja
käsidesipulloja. Kädet tulisi pestä kurssille tultaessa ja kurssilta lähdettäessä sekä
ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat
näkyvästi likaiset. Käsiä olisi hyvä pestä mahdollisuuksien mukaan myös kurssin
aikana.
1.3 Opetustilojen turvallisuus ja hygienia
Kursseilla suositellaan omien työ- ja opiskeluvälineiden käyttöä mahdollisuuksien
mukaan. Liikuntakursseilla tulisi käyttää omia jumppamattoja ja -välineitä. Tieto- ja
viestintätekniikan kursseille otetaan omat älylaitteet mukaan. Opetustiloissa on
puhdistusvälineitä, joilla jokainen kurssilainen voi halutessaan puhdistaa
opiskeluvälineet, esim. yhteiset soittimet, kuntosalin välineet ja laitteet sekä
kädentaitoihin liittyvät yhteiset laitteet, kuten ompelukoneet.
1.4 Jos opiskelija sairastuu koronaan kurssin aikana
Opetukseen ja muuhun kansalaisopiston opetustiloissa järjestettävään toimintaan ei
saa osallistua sairaana tai jos on hengitystieinfektioon viittaavia oireita. Ryhmän
opettajalla on mahdollisuus lähettää opiskelija kotiin, jos hänellä ilmenee edellä
mainittuja
oireita.
Opiskelijaa
kehotetaan
ottamaan
yhteyttä
omaan
terveyskeskukseen. Ryhmä voi jatkaa kurssia opettajan harkinnan mukaisesti.

Jos kurssiryhmän yhdellä jäsenellä vahvistetaan koronavirustartunta, sille
mahdollisesti altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 10 vuorokaudeksi.
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kansalaisopiston toimipisteen kuntien ja
sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Koronavirustartunnan
saaneen on oltava poissa lähikurssilta vähintään 10 vuorokauden ajan oireiden
alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi
vuorokautta oireeton ennen kuin osallistuu lähiopetukseen tai muuhun toimintaan
kansalaisopiston opetustiloissa.
THL:n uuden ohjeen mukaan karanteenin voi purkaa, jos altistuneesta aikaisintaan
kuusi vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen. Negatiivisen
testituloksen perusteella kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä
päätöksen karanteenin lopettamisesta.

1.5 Kansalaisopiston varautuminen etäopetukseen
Vaikka lähiopetus säilyykin meillä tärkeässä roolissa, kansalaisopisto varautuu myös
siirtymään lähiopetuksesta etäopetukseen tietyissä kursseissa mahdollisuuksien
mukaan. Järvi-Saimaan kansalaisopiston kurssiohjelmaan 2021–2022 on merkitty
kurssikuvauksen yhteyteen, että kurssi voidaan toteuttaa myös etänä Tämä kurssi
voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä -merkinnällä.
Kansalaisopisto kouluttaa henkilöstöään etäopetuksen mahdollisuuksista lukuvuoden
aikana. Näistä koulutuksista kansalaisopisto tiedottaa sähköpostitse erillisillä
tiedotteilla. Lisäksi se järjestää opiskelijoilleen kursseja etäkursseille osallistumisesta.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston varautumissuunnitelma

1) Opiskelijan tulee ilmoittaa vahvistetusta koronatartunnasta mahdollisimman pian
kansalaisopiston toimistoon. Toimistosta ilmoitetaan opiskelijoille muutoksista
kurssin aikatauluihin.
2) Terveysviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti opiskelijaryhmä opettajineen
laitetaan karanteeniin THL:n ohjeistuksen mukaisesti vähintään 10 vuorokauden
ajaksi, kun koronatartunta on vahvistunut. Jos opettaja on ilmoittanut etukäteen,
että kurssi voidaan siirtää lähiopetuksesta etäopetukseen, siirto tehdään
mahdollisimman pian karanteenin alkaessa.
3) Jos opetusta ei voida siirtää etäopetukseen, tunnit pidetään myöhemmin tai ne
perutaan.
4) Opettajan sairastuminen vaikuttaa myös muihin ko. opettajan kursseihin, jotka
nekin siirretään etäopetukseen, pidetään lähiopetuksena sijaisen avulla tai
siirretään myöhemmin pidettäviksi.
5) Opetustilat siivotaan tehostetusti. Muut kurssit eivät voi käyttää samaa opetustilaa
ennen kuin tehostettu siivous on suoritettu.
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Toimintaohjeet
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1.6 Tapaturmavakuutuksen
etäopetuksessa

voimassaolo

opiskelijoille

lähi -

ja
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Sulkavan kunnalla on kaikkia kuntalaisia koskeva kunnan vapaaehtoinen
tapaturmavakuutus. Se on voimassa kunnan järjestämissä ja valvomissa tilaisuuksissa
kansalaisopiston
toimialueella.
Vakuutus
koskee
myös
Järvi-Saimaan
kansalaisopiston opiskelijoita sekä lähi- että etäopetuksessa.
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Poikkeustilanteen aikana, kun lähiopetus on viranomaismääräyksellä kielletty ja
opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun
oppilas/opiskelija osallistuu kansalaisopiston opetukseen ja/tai suorittaa kurssin
opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin/kurssiin kuuluvia tehtäviä.
Pääsääntönä on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään
lukujärjestykseen/kurssiohjelmaan merkityn mukaisina ajankohtina, mutta mikäli
tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa,
kunhan kyseessä on kansalaisopiston etäopetukseen kuuluva tehtävä tai toiminta. Jos
etäopetuksen ajankohdissa tulee muutoksia, kurssin opettaja sopii siitä opiskelijan
kanssa kirjallisesti esim. sähköpostilla tai muilla pikaviestimillä (esim. whatsup).
Vakuutus ei ole voimassa, kun oppilas/opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi
kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä, eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavan
toiminnan aikana. Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä
tapaturmailmoitus mahdollisimman pian ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut
kansalaisopiston opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. HUOM! Tapaturman
sattuessa hoitoon on hakeuduttava vuorokauden sisällä.
Sitä vastoin kansalaisopiston toimialueen ulkopuolisilla opintomatkoilla osallistujilla on
oltava oma matkatavaravakuutus. Opiskelijoiden valmistamia teoksia ei ole vakuutettu.
Myöskään opiskelijan lainaamia soittimia ei ole vakuutettu, joten lainattu soitin on
lainaajan vastuulla. Kansalaisopisto ei korvaa lasinsulatuksessa, posliinin ja
keramiikan poltossa vaurioituneita töitä.

1.7
Tapaturmavakuutuksen
henkilöstön etätyössä

voimassaolo

kansalaisopiston

Etätyövakuutus täydentää etätyössä olevan lakisääteistä tapaturmavakuutusturvaa.
Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa etätyössä vain välittömästi työhön liittyvän
toiminnan. Etätyövakuutus on voimassa etätyön yhteydessä lakisääteisen
tapaturmavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävissä tilanteissa työntekijän
tehdessä työtään sopimuksen perusteella asunnossaan tai muussa etätyöpaikassa.
Vakuutus on voimassa myös etätyön yhteydessä pidettävien tavanomaisten lyhyiden
taukojen ja ruokailujen aikana sekä etätyöhön välittömästi liittyvien matkojen aikana,
kuten ruokailu- ja lasten päivähoitoon vienti- ja hakumatkoilla. Vakuutuksesta ei
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korvata tapaturmia, jotka sattuvat kotitöitä tehtäessä tai muun vapaa-ajan
yhteydessä. Vakuutus ei kata matkoja vapaa-ajan asunnolle tai takaisin.
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