
Petäjä-opiston uutiskirje 
MARRASKUU-2 2019 

Parkanon toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 1 39700 Parkano kaija.haapamaki(at)sasky.fi puh. 044 045 5510  
Kankaanpään toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 41 38700 Kankaanpää tuula.luoma(at)sasky.fi puh. 044 5800 520  

Tyhypäivä Tampereella 13.12. 
Toivottu ja koko Petäjän henkilöstölle tarkoitettu 
työhyvinvointipäivä järjestetään Tampereella pe 
13.12. Päivän ohjelmassa on Pakohuonepelit 
Room Escape Tampereella (Finlaysonin tilat). 
Työhyvinvointiin liittyvää asiaohjelmaa ja joului-
nen lounas Finlaysonin palatsissa. 

Pakohuonepeleinä ovat The Detention 2.0, The 
Thief 2.0, The Secret Cabin ja Out of Mars. Peli-
en sisältöön voi tutustua tarkemmin osoitteessa 
https://roomescape.fi 

 Lähtö Kankaanpäästä Petäjän pihasta  
kello 7:40  

 Lähtö Parkanosta Musiikkiopiston pihasta  
kello 8:15 

Kotiinpäin lähdetään lounaan jälkeen noin kello 
14.30. Ilmoittaudu toimistoon 5.12. mennessä. 
Jälki-ilmoittautumisia ei voi ottaa vastaan, sillä 
paikkoja tilaisuuteen on rajatusti. 

Vuodenvaihteen aikataulua 

 su 1.12. Kansalaisopiston syyskausi päättyy 
 to 5.12. Taiteen perusopetuksen syyskausi 

päättyy 
 23.12.-2.1. joulutauko Parkanon toimiston 

palveluissa 
 20.12.-1.1. joulutauko Kankaanpään toimis-

ton palvelussa 
 20.12.-5.1. apulaisrehtori vuosilomalla  
 ma 30.12. Kevään uudet kurssit lehti-ilmoitus 

Ylä-Satakunnassa 
 to 2.1. Kevään uudet kurssit lehti-ilmoitus 

Kankaanpään Seudussa 
 ma 13.1. Kansalaisopiston kevätkausi alkaa  
 pe 14.2. Petäjän oma strategiapäivä klo 9-15 

(paikka varmistuu myöhemmin) 

Palkkahallinnon aikatauluja 

 ke 3.12. mennessä päiväkirjat, tuntimuutok-
set ja muut paperit palautettuna toimistolle 
15.12. palkanmaksua varten  

 ma 12.12. mennessä päiväkirjat, tuntimuu-
tokset ja muut paperit palautettuna toimistolle 
31.12. palkanmaksua varten  

 to 19.12. mennessä matkalaskut syötettyinä 
koneelle 

Toimisto muistuttaa tuomaan syksyn paperimuo-
toiset päiväkirjat, matkalaskut, tuntimuutokset ja 
ilmoittautumislomakkeet.  

Huomaa, ettei viikoilla 52 ja 1 ole matkalaskujen 
maksatusta. Syksyn matkoja ei myöskään voi 
enää laskuttaa vuodenvaihteen jälkeen. 

Toimisto marraskuun alakoululla 
Parkanon toimistomme siirtyy marraskuun ajaksi 
keskustan koululle kokeilemaan sopiiko paikka 
käyttöömme. Kaijan tavoittaa siis väliaikaisesti 
osoitteesta Koulukatu 14. ma-pe klo 9-15. 

Laittakaa silti kirjeposti musiikkiopiston osoittee-
seen Keskuskatu 1, ettei tule ongelmia postijake-
lun kanssa. Toimisto palaa musarille taas 2.12. 

Joulunajan näyttelyt 

 Pisama-kuvataidekoulun näyttely Kankaan-
pään kirjaston aulan vitriineissä 19.-28.11. 

 Näppärä käsityökoulun Syksyn satoa -
näyttely Parkanon kirjastossa 2.-13.12. 

 Pisama-kuvataidekoulun joulunäyttely Honka-
joen kunnanvirastolla 4.12..-27.1. Esillä on 
maalauksia ja piirustuksia asetelmista sekä 
paperimassatöitä. 

Kevään kursseja ideoimaan 
Taas on aika miettiä keväälle uusia kursseja. Kun 
ideaa pukkaa, ota yhteyttä (Marita: kässä, Kihniö 
& Näppärä, Pia: kuvis & Pisama, Jyrki: Parkano 
& Karvia, Tuula: Honkajoki, Olli: Pomarkku, Sari: 
hyvinvointi, Jukka: musiikki ja Anne: kielet). 

Porukalla Tampere-talolle 17.1. 
SASKY koulutuskuntayhtymän koko henkilöstön 
yhteinen tilaisuus Tampereella pe 17.1.2020. 

 Kankaanpäästä lähtevät ilmoittautuvat Tuulal-
le puh. 044 5800 520. Bussi lähtee Petäjän 
pihasta klo 14:00. 

 Parkanosta lähtevät ilmoittautuvat Kaijalle 
puh 044 045 5510. Bussi lähtee musarin pi-
hasta klo 14:45. 

Ilmoittautuminen pe 29.11. mennessä, jotta kon-
serttiliput ehditään varaamaan ajoissa. 

Illan ohjelma: 

16:15 kokoontuminen Tampereen yliopiston pää-
rakennuksen toisen kerroksen juhlasalin aulaan, 
missä pientä tarjoilua. 

17:00-18:00 kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti  
kertoo SASKYn uudesta strategiasta. 

18:00 Siirtyminen Tampere-talolle (Kalevantien 
toiselle puolelle yliopistoa vastapäätä) 

19:00 Tampere Filharmonian 90v juhlakonsertti 

Kotimatkalle lähdetään konsertin päätyttyä klo 
21:n jälkeen. 

kaamosterveisin 
toimistoporukka 


