
Petäjä-opiston uutiskirje 
JOULUKUU 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  

Vuodenvaihteen aikataulua 

• ilmoittaudu pe 29.11. klo 15 mennessä 
SASKY:n strategian julkistus Treella pe 17.1. 

• su 1.12. Kansalaisopiston syyskausi päättyy 

• Näppärien Syksyn satoa -näyttely Parkanon 
kirjastossa 2.-13.12. 

• Tuo tai toimita päiväkirjat, tuntimuutokset ja 
muut paperit toimistolle ke 3.12. mennessä 
15.12. palkanmaksua varten  

• Pisamien joulunäyttely Honkajoen kunnan-
talolla 4.12..-27.1. Esillä maalauksia ja piirus-
tuksia asetelmista 

• to 5.12. Näppärien ja Pisamien syyskausi 
päättyy 

• Tuo tai toimita päiväkirjat, tuntimuutokset ja 
muut paperit toimistolle ma 12.12. mennessä 
31.12. palkanmaksua varten  

• to 19.12. mennessä matkalaskut syötettyinä 
koneelle 

• 23.12.-2.1. Parkanon toimiston joulutauko 

• 20.12.-1.1. Kankaanpään toimiston joulutau-
ko 

• 20.12.-5.1. apulaisrehtori vuosilomalla  

• ma 30.12. Kevään uudet kurssit Ylä-Sata-
kunta -lehden ilmoituksessa 

• to 2.1. Kevään uudet kurssit Kankaanpään 
Seudun ilmoituksessa 

• ma 13.1. Kansalaisopiston kevätkausi alkaa  

• pe 14.2. Petäjän oma strategiapäivä klo 9-15 
(paikka varmistuu myöhemmin) 

Tyhyillään Tampereelle 13.12. 

Petäjän työhyvinvointipäivä järjestetään Tampe-
reella pe 13.12. Aamupäivällä käsitellään riskin-
hallinnan tuloksia ja kuunnellaan asiantuntijan 
esitys. Halukkailla on mahdollisuus kokeilla pa-
kohuonepeliä. Muilla on tunti vapaata, kaydä 
kaupungilla vaikka jouluostoksille. Päivän kruu-
naa jouluinen lounas Finlaysonin Palatsissa. 

Lähtö Kpäästä Petäjän pihasta kello 7:40 ja Par-
kanosta musarin pihasta kello 8:15. Kotimatkalle 
lähdetään lounaan jälkeen noin kello 14.30. Il-
moittaudu toimistoon 5.12. mennessä. Paikkoja 
on rajattu määrä. 

Toimisto on taas musarilla 

Parkanon toimisto on ollut marraskuussa testaa-
massa keskustan koulun tilojen soveltuvuutta 
käyttöömme. Nyt kokeilu on päättynyt ja toimisto 
palvelee taas tutussa paikassa musiikkiopiston 
yläkerrassa. 

Postilakko tuntuu meilläkin 

Postilakon jatkuminen vaikuttaa opiston touhuihin 
siten, että taiteen perusopetuksen ja osan kansa-
laisopistokurssien syyskauden kurssilaskuja ei 
ole vielä tehty eikä lähetetty. 

Ne, joiden syksyn kurssilaskuja ei ole vielä lähe-
tetty, voivat halutessaan maksaa kurssimaksun-
sa suoraan Kankaanpään toimistoon, missä meil-
lä on kassapalvelu. Jos siis eivät halua odottaa 
postinkulun palautumista. 

Lakko vaikuttaa myös opettajien asiointiin. Nyt 
lakon aikana papereita ei kannata postiin laittaa. 
Parempi on pudottaa Parkanon tai Kankaanpään 
toimistojen postilaatikoihin. 

Mikäli Pirkanmaan puolella on Kankaanpäähän 
toimitettavia asiakirjoja, ne voidaan skannata 
Parkanon toimistossa ja lähettää sähköisesti. 

Samoin nyt voi toimittaa oman ilmoituksen sai-
raspoissaolosta apulaisrehtorille sähköpostin 
liitteenä. 

Sekin vielä, että opistolta lähtee tänä vuonna 
yhteistyötahoille vain sähköisiä joulukortteja. 

Puolipäiväinen siivooja saa paikan 

Kankaanpään toimitilojemme siivouspalvelut on 
vuosikaudet hankittu paikallisilta siivousfirmoilta. 
Nyt keväällä kokeillaan ottaa ylläpitosiivous 
omaksi työksi ja siihen palkataan määräaikainen 
ja osa-aikainen siivooja.  

Työ alkaa 2.1. ja päättyy 14.6.2020. Työajan mi-
toitus on opiston toimintakaudella 2.1.-17.5.2020 
16 h/vk ja toimintakauden ulkopuolella 17.5.-
14.6.2020 12 h/vk. Määräaikaisuuden perusta on 
opiston toimintakausi. Palkka KVTES:in mukaan 
11,10 €/h (Liite 8 2§ 08SII070). 

Siivottavat kohteet ovat Petäjä-opiston omat toi-
mitilat Kankaanpäässä eli Keltainen talo (Kes-
kuskatu 41) ja Rantala (Tannerinkatu 5). Työ 
sisältää viikkosiivouksen, mutta ei vuosittaista 
lattianhuoltoa tai ikkunanpesua. 

Lisätiedot apulaisrehtorilta puh. 044 5800 522. 
Hakemukset sähköpostilla to 5.12. mennessä 
olli.ruohomaki(at)sasky.fi.  

 

Hyvää Joulua  

ja  

Onnellista Uutta Vuotta 2020 

t: Petäjä-opisto 

https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2018/liite-8-muiden-alojen-palveluhenkilosto

