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Lapuan kansalaisopiston suunnitelma turvallisuustoimista opetuksen järjestämisessä
 
Lapuan kansalaisopisto ja Lapuan taidekoulu tarjoavat opiskelijoilleen terveysturvallisen 
opiskeluympäristön. Seuraamme OPH:n, OKM:n, AVI:n, Valtioneuvoston, 
terveysviranomaisten ja Lapuan kaupungin ajantasaista vapaan sivistystyön oppilaitoksille 
suunnattua ohjeistusta ja asetettuja rajoituksia opiskelun järjestämisessä. 

Yleistä

- kaikille kansalaisopiston kursseille on ennakkoilmoittautuminen. Jokaisen 
kokoontumiskerran osallistujat kirjataan ylös. Opistolla on kaikkien osallistujien 
yhteystiedot. Opisto voi tarvittaessa tiedottaa opiskelijoita tekstiviestitse 
mahdollisesta opetustilanteessa tapahtuneesta altistumisesta yhteistyössä 
terveysviranomaisen kanssa.

- Opetusta voidaan järjestää osin myös etäopetuksena tai ulkotiloissa, mikäli se sopii 
kurssin sisältöihin. 

- Tiedotamme opiskelijoita terveysturvallisista opetusjärjestelyistä ja mahdollisista 
muutoksista kotisivuillamme, sosiaalisessa mediassa, opettajiemme kautta sekä 
tarvittaessa suoraan sähköpostitse ja tekstiviestein. 

- Tiedotamme opettajia sähköpostitse sekä tekstiviestein opetusjärjestelyistä ja 
mahdollisista muutoksista. 

Etäisyyden säilyttäminen

- Kurssien  ryhmäkokoa on pienennetty sosiaalisen etäisyyden noudattamiseksi. 
Mahdollisuuksien mukaan opetusryhmien alkamis- ja päättymisajankohdat on 
aikataulutettu siten, etteivät ryhmät tapaisi siirtymien aikana.

- Kevään liiikuntakursseille voi ilmoittautua max 25 osallistujaa, joista  reaalisesti 
kokoontumiskerralla on paikalla 10-20 opiskelijaa. 

- Muissa aineryhmissä ryhmien maksimikoot ovat 10-20 osallistujaa.
- Opetuskertojen alkamista ja päättymistä on pyritty porrastamaan siten, että eri 

ryhmät eivät tapaisi toisiaan. 
- Opiskelijoiden tulee saapua oppitunnille siten, että kurssien aikataulussa pysytään ja 

kohtaamiset muiden opiskelijoiden kanssa voidaan minimoida. Opetuskerran jälkeen 
opiskelijoiden tulee poistua opetustilasta välittömästi. Opettajat ohjeistavat ja 
valvovat opiskelijoiden saapumista ja lähtemistä.

- Lasten kursseilla vanhemmat ohjeistetaan noutamaan lapset välittömästi 
opetuskerran päättymisen jälkeen kohtaamisten välttämiseksi. Vanhemmat eivät tule 
opetustiloihin eivätkä jää sisätiloihin odottamaan lasta opetuksen ajaksi. 
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Terveysturvalliset opetusjärjestelyt

- Luokkatilojen tuolit ja pöydät järjestetään sosiaalisen etäisyyden ohjeen mukaisiksi. 
- Opetustilanteessa opettaja ohjaa omalla esimerkillään, ei “kädestä pitäen”. 
- Opetuksessa käytettäviä työvälineitä puhdistetaan ja desinfioidaan.
- Kaikissa aineryhmissä opetuksen sisällön suunnittelussa huomioidaan vaatimus 

opiskelijoiden välisten etäisyyksien säilyttämisestä.
- Kansalaisopiston omat opetustilat sekä käytettävät kaupungin tilat puhdistetaan 

siivousohjelman mukaisesti.
- Opetustiloissa on saatavilla käsidesiä tai tilassa on käsien pesemisen mahdollisuus.
- Opiskelijoita ohjeistetaan osallistumaan opetukseen vain täysin terveinä.

Luentojärjestelyt

- Lapuan kansalaisopiston kaikille luennoille tulee ilmoittautua ennakkoon. Opistolla on 
kaikkien osallistujien yhteystiedot.  Luennot järjestetään väljässä tilassa ja yleisö 
ohjataan istumaan väljästi. Luennoilla noudatetaan kyseisenä ajankohtana 
voimassaolevaa kokoontumisrajoitusta. Luennot striimataan, jolloin etäosallistuminen 
on mahdollista.  Etäosallistumiseen kannustetaan voimakkaasti. 

Maskien käyttäminen

- Kurssien opettajille ja opiskelijoille suositellaan vahvasti  maskin käyttöä 
saavuttaessa opetustilaan/kurssipaikalle, koko opetustilanteen ajan ja pois lähtiessä. 

- Liikunta- ja tanssikursseilla myös pukuhuoneessa on vahva maskisuositus. 
- Maskisuositus koskee kaikkia aikuisopiskelijoita ja lapsiopiskelijoita 5. vuosiluokasta 

ylöspäin.
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