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JARDno-2020-769
Järvenpään Opiston toimintojen rajaaminen/Korona
Uudenmaan Koronavalmiusryhmä, Keski-Uudenmaan sote-yhtymä ja Etelä-Suomen
aluehallintovirasto ovat päättäneet 31.12.2020 rajoitustoimista Koronavirus
epidemian leviämisen estämiseksi. Keusote ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto
jatkavat 31.1.2021 asti organisoidun harrastustoiminnan (mukaan lukien taiteen
perusopetus) keskeytystä sisätiloissa ja yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa myös
ulkona jatketaan. Myöskään yli 20- vuotiaiden harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä.
Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla.
Opetuksen järjestäminen Keusote suosittelee siirtymään etäopetuksesta osittaiseen
etäopetukseen lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 7.1.21 alkaen. Aikuisten
taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa
etäopetusta jatketaan 10.1.2021 asti, ja tilannetta arvioidaan 5.1.
uudelleen. Järvenpään kaupungin koronavalmiusryhmä kokoontui 5.1.2021 ja linjasi,
että kaupungin ylläpitämä ja toteuttama tutkintoon johtamaton opetustoimintaa
jatketaan etänä 31.1.2021 saakka. Keusote on täydentänyt koronaepidemia
suosituksiaan 29.1.21. Aluehallintovirasto on 27.1. antamassaan päätöksessä jatkanut
aiempaa määräystään kokoontumisrajoituksista samansisältöisinä. Koronasuositukset
ja rajoitukset säilyvät ennallaan 28.2.21 asti muilta osin paitsi, Keusote suosittelee
ulkona tapahtuvaa harrastamista ja yksilöharjoittelua, mutta mahdollistaa 1.2. alkaen
alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten pienryhmäharjoittelun myös sisätiloissa, joissa
harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten tai nuorten määrä 10).
19.2.2021 pitämässään kokouksessa Keusote suosittelee jatkamaan
koronasuosituksia ennallaan 31.3.2021 saakka. Keusote suosittelee osittaisen
etäopetuksen jatkamista lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Osittaisen
etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset
opintojen etenemiselle voidaan minimoida. Keusote suosittelee, että penkkarit ja
vanhojen tanssit siirretään myöhemmälle keväälle. Keusote suosittelee aikuisten
perusopetuksen jatkamista normaalina lähiopetuksena toistaiseksi.
Taiteen opetus ja vapaa sivistystyö:
Yli 20-vuotiaiden taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö jatkuu etäopetuksessa
toistaiseksi.
Lähiopetusta voidaan toteuttaa alle 20-vuotiaille yksilöopetuksena ja
pienryhmissä (enintään 10 lasta tai nuorta).
Käytetään kasvosuojaimia ja noudatetaan hygieniasuosituksia.
Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät
merkittävästi.
Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu
ennakkoilmoittautumiseen.
Järvenpään kaupungin koronavalmiusryhmä kokoontui 19.2.2021 ja linjasi,
että Järvenpään Opisto ja Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto voivat jatkaa alle 20-
vuotiaiden lähiopetuksen pienryhmissä turvallisuusmääräyksiä noudattaen
31.3.2021 saakka. Osallistujien huoltajia on informoitu järjestelyistä erikseen.
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Koska koronatilanne on myös Keusoten alueella voimakkaasti heikentynyt, 26.2.2021
lähettämässään tiedotteessa Keusote suosittelee, että 1.3.2021 lukien kaupunkien
hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain 12-vuotiaiden ja sitä
nuorempien ohjattua harrastustoimintaa. Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja
toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.
Vuonna 2007-syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminta:
Organisoitu tai ohjattu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus)
keskeytetään sisä- ja ulkotiloissa. Harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä.
Vuonna 2008-syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta:
Harrastustoimintaa kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan
järjestää vain ohjattuun harrastustoimintaan. Kaikki lasten harrastus- ja
toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.
Lasten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös sisätiloissa, joissa
harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten määrä 10).
Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu
ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä
avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai
harrastukseen.
Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli
henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin
käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää
turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että
ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.
Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta
vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään
käyttöön (wc).
Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle
kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.
Rajoitukset on voimassa 31.3.2021 asti. Keusoten koronasuosituksia ja rajoituksia
tarkennetaan, kun aluehallintoviraston päätös pykälän 58 g osalta sekä
valtioneuvoston esittämät poikkeustilan toimenpiteet on julkaistu.
Päätöksen peruste
Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (HYVO 27.2.2020 § 11).
Päätös
Aluehallintoviranomaisen määräykseen ja Keusoten linjaukseen perustuen päätän,
että Järvenpään Opiston vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden
opiskelijoiden lähiopetusta voidaan toteuttaa pienryhmissä turvallisuusmääräyksiä
noudattaen. Osallistujien huoltajia on informoitu järjestelyistä erikseen. Vuonna 2007
ja sitä ennen syntyneiden opiskelijoiden kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja
hanketoimintaan liittyvää opetustoimintaa voidaan toteuttaa etäopetuksena 1.3.-
31.3.2021 välisenä aikana, sikäli kun se on mahdollista. Myös Järvenpään Opiston

Järvenpää
Järvenpää Opiston rehtori
kunnallisasia

Ote viranhaltijapäätöksestä
05.03.2021

3 (3 )
§5

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

toimintaan liittyvää asiakaspalvelua annetaan vain etänä digitaalisissa ympäristöissä.
Toimintaa jatketaan toistaiseksi Järvenpään kaupungin koronavalmiusryhmän
ohjeistusten mukaisesti.
Tiedoksi
hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtaja, vapaa-ajan palvelupiste, rehtorit,
opetusjohtaja, hallintojohtaja, vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Allekirjoitus

Järvenpään Opiston rehtori Mika Hagelin
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 5.3.2021 alkaen
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