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Olemme muuttaneet uusiin tiloihin Nokialla. 
Musiikkiopiston toimisto on auki seuraavasti: 
 
Kerhola 2. krs ma-to 9-15 ja pe 9-14 
Souranderintie 13, 37100 Nokia.  
 
 
Hyvää lukukauden alkua! 
 
Pääsimme viime viikolla aloittamaan syksyn opettajien yhteisellä kokoontumisella uusissa hallinto- ja 
opetustiloissamme Nokian Kerholassa. Etäopetusjakson ja kesäloman jälkeen lähiopetukseen 
palaaminen tuntuu sekä erilaiselta että erityiseltä! 
 
Musiikillisten ja pedagogisten ratkaisujen lisäksi opettajamme huolehtivat läpi lukuvuoden myös opiston 
turvallisuusohjeista koronatilanteen vuoksi. Soittotunti- ja ryhmäopetustilanteissa noudatamme 
turvavälejä ja pidämme etäisyyttä. Pienimpien oppilaiden sekä erityisesti vasta-alkajien kohdalla 
opettajamme tekevät tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa, kuuntelevat perheiden toiveita ja ohjaavat 
oppilaita soittoasennon hakemisessa tarvittaessa käsin sekä soittimeen että oppilaaseen koskien. 
 

Pirkan Opiston taiteen perusopetus (Kuvataidekoulu, Musiikkiopisto, Tanssikoulu, Teatterikoulu, 

Mediataide) jatkuu opetussuunnitelman mukaisesti syyslukukaudella 2020. Taiteen perusopetuksen 

järjestämisessä lähiopetuksena noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisiin järjestelyihin antamia ajankohtaisia ohjeita koronaviruksen 

leviämisen ennaltaehkäisemiseksi. 

Pirkan Opiston opettajat ottavat opetusjärjestelyissä ja -tavoissa huomioon turvalliset järjestelyt 

esimerkiksi turvaetäisyyksien ja ryhmäkokojen suhteen. Lisäksi tilojen siivousta pyritään tehostamaan, ja 

oppilaiden ja opettajien käytettävissä on käsidesiä. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan tiloista löytyy 

myös desinfiointiainetta välineiden puhdistamiseen. 



 

 

Ohjeita oppilaille: 

 Ethän tule oppitunnille, jos sinulla on pieniäkään sairastumiseen viittaavia oireita. 

 Saavu kurssipaikalle vasta juuri ennen tunnin alkua! Odota tilan/rakennuksen ulkopuolella, jotta 
edellinen ryhmä pääsee poistumaan salista.  

 Pese kätesi aina ulkoa sisälle tultaessa, ennen ruokailua, aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai 
kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kuivaa kätesi huolellisesti. 

 Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytä käsidesiä. 

 Jos aivastat tai yskit, laita suun eteen kertakäyttönenäliina. Heitä se heti käytön jälkeen pois. Jos 
nenäliinaa ei ole, suojaa suu kyynärtaipeella. Pese kädet tämän jälkeen. 

 Noudata 1-2 m turvaväliä mahdollisuuksien mukaan. 

 Maskien käytöstä ei ole tällä hetkellä yleistä suositusta, mutta maskia voi halutessaan käyttää. 

 Jos kuulut riskiryhmään, harkitsethan itse, voitko osallistua lähiopetukseen. 

 

Pirkan Opisto seuraa ajantasaisia viranomaisten ohjeita, ja päivittää ohjeistusta tarpeen mukaan. 


