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Valtioneuvoston ohjeen mukaisesti Vakka-Suomen musiikkiopisto siirtyy kaiken sen antaman ope-
tuksen osalta lähiopetukseen torstaina 14.5.2020 alkaen. Opetuksen järjestämisessä noudatetaan 
tarkasti THL:n ja OKM:n ohjeita*. 

Vakka-Suomen musiikkiopiston konsertit- ja tapahtumat peruutetaan toukokuun loppuun asti. 
Tasosuorituksia ja lopputyökonsertteja voidaan järjestää ilman yleisöä. 

Gaalakonsertti perjantaina 29.5.2020 Uudenkaupungin Crusell-salissa järjestetään siten, että vain 
esiintyjät ovat paikan päällä. Gaalakonsertti striimataan livenä musiikkiopiston some-kanaviin, josta 
kaikki pääsevät osalliseksi musiikkiopistomme juhlavuoden päättävästä gaalakonsertista. Gaala-
konsertissa annettavat todistukset ja jaettavat stipendit laitetaan konsertin jälkeen ao. henkilöille 
postin kuljetettavaksi. 

  

LÄHIOPETUKSEEN SIIRRYTTÄESSÄ HUOMIOIDAAN SEURAAVIA THL:n JA OKM:n OHJEITA 

 *1. Musiikkiopistoon ei saa tulla sairaana. 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudin-aiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). 

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla musiikkiopistolle, jos hänellä on mitään sairastumiseen 
viittaavia oireita. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saa-
tujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. 

  

2. Riskiryhmään kuuluvat 

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä 
eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko 
lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolus-
tuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata musiikkiopistolle. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään 
kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infekti-
oille.  

Musiikkiopistossa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvi-
oon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa. 

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-
torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat 

  

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään eli vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa koske-
tuksessa muiden kanssa. Laitilan kaupungin sivistystoimi ja Laitilan tartuntataudeista vastaava 
yksikkö ohjeistaa tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteistä. Isoja yhteistilaisuuksia ei järjes-
tetä. Opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla. Henkilöiden välisistä tur-
vaväleistä ei anneta määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. 

  

4. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Oikein toteutettu 
yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta eli kädet pestään 
musiikkiopistolle tullessa ja sieltä poistuttaessa, aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun  
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kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin käsipyyhkeisiin. Aivastamisen tai 
yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen 
pois. Kädet pestään tämän jälkeen. Maskien käyttöä ei suositella. 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollis-
ta, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai 
pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todet-
tu. Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai pianojen/flyygelien 
koskettimet puhdistetaan aina käyttäjien välillä. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-
torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/kankaisten-kasvomaskien-kaytto-koronaviruspandemian-
aikana 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskeista 
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