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Parkanon toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 1, 2. krs 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  

Päiväkirjat ja ilmarit 

Sähköisen päiväkirjan yleistyessä ollaan nyt vä-
hemmän muistuteltu perinteisten paperisten päi-
väkirjojen palauttamisesta. Sama käytäntö niiden 
kohdalla jatkuu. 

Tuokaa paperipäiväkirja kopioitavaksi tai toimit-
takaa kopio toimistoon syyskuun loppuun 
mennessä. Tietoja käytetään parantamaan las-

kutuksen oikeellisuutta.  

Palautelkaa samalla mahdolliset suoraan ryhmiin 
tulleiden paperiset ilmoittautumislomakkeet, että 
saadaan kaikki syksyn opiskelijatilastoihin. Toi-
mistojen työnjako on: 

 Karvian, Kihniön ja Parkanon paperit Kaijalle 
Parkanon toimistoon 

 Honkajoen, Kankaanpään ja Pomarkun pape-
rit Tuulalle Kankaanpään toimistoon. 

Tuntiopettajien tyhy-kurssit 

Opettajat ovat toivoneet työhyvinvointia tukevia 
kursseja ja tässäpä on. Omalle henkilöstölle 
maksuttomia, mukaan otetaan myös muitakin, 
että saadaan ryhmät toteutumaan ja täyteen. 

3401313  SOSIAALINEN MEDIA la 26.10.2019 
klo 10.00-14.00 Keltainen talo, mikroluokka, Kes-

kuskatu 41 Kankaanpää Opettaja Raili Haapala 
Ilmoittaudu Hellewiin. 

1104134  PÄIVÄRETKI KÄSITYÖMESSUILLE 
TAMPEREELLE pe15.11.2019 klo 08.00-17.00 

Ilmoittaudu Maritalle puh. 050 4068 053. 

Opintosetelikurssit 

Tänä vuonna saatiin opintoseteliavustusta vain 
2.500 euroa, mikä riittää kattamaan vain puolet 
syyskauden kurssimaksusta. Tässä avustusta 
saavat kurssit, listalta on poistettu peruuntuneet. 

1104111 Tilkkuillen 
1201101 Suomen kielen alkeiden jatkokurssi 
3401102 Tietokoneen käytön jatkokurssi 
1104207 Kudotaan kaunista kotiin 
8301219 Kuntoliikunta 
1103317 Varttuneiden taidepaja 
1104306 Ompelu ja tuunaus 
1201301 Suomen kielen alkeiskurssi 
3401303 Tietokoneen käytön alkeiskurssi b 
8301302 Kuntoliikunta 
8301402 Senioritanssi 
8301702 tuolijumppa ikäihmisille 

 paperiseen päiväkirjaan avustusta haluavan 
nimen perään merkitään OS.  

 sähköisen päiväkirjan käyttäjät, ilmoittakaa 
avustusta haluavien nimet toimistolle 

Ulko-ovet kaarnasta 

Parkanon koulukampus Kaarnasta pyydettiin vä-
littämään tietoa oppilaille, että talosta ei poistut-
taisi iltaisin pääovesta. Lukko on semmoinen, 

että ovi voi jäädä auki. Kulku kässä- ja kuvisryh-
miin F-ovesta ja kieliryhmiin B-ovesta. 

Poistumisharjoitukset 

Huolehdimme kursseille osallistujien turvallisuu-
desta mm. kehittämällä valmiutta toimia onnetto-
muus- ja vaaratilanteissa. Tämä tapahtuu harjoit-
telemalla. Tämän syksyn harjoitukset ovat: 

 Opintotalolla ti 24.9. kello 11:15 

 Keltaisella talolla ke 2.10. kello 15  
ja to 3.10. kello 14:45 

Ensivaiheessa harjoitusten ajankohta tiedotetaan 
etukäteen, jotta opettajat ja osallistujat osaavat 
suunnitella toimintaansa.  

Poistumiskäskyn saatuaan kaikki ryhmät keskeyt-
tävät oppituntinsa ja poistuvat piha-alueen park-
kipaikalle. Ryhmän opettaja vastaa siitä, ettei ku-
kaan jää taloon sisälle. Jos oppilailla on arvoesi-
net6itä, luokan voi lukita. Kun viimeinenkin ta-
lossa olija on saatu turvaan, katsotaan kellosta, 
kauanko evakuoinnissa meni aikaa. 

e-Passi Smartumin tilalle  

SASKY on myöntänyt päätoimiselle henkilöstölle 
Smartum-liikuntaseteleitä työkykyä ylläpitämään. 
Niistä ollaan nyt luopumassa ja viimeksi jaettuja 
voi käyttää vuoden 2020 loppuun asti. 

Tilalle tuli e-Passi, minkä kanssa ei enää tarvitse 
pelata paperilappusilla, vaan mobiilisovelluksella. 
Voi olla, että maksaminen onnistuu jatkossa 
myös tekstiviestillä. Huomaa, että nyt saatua tu-
kea voi käyttää vuoden 2019 loppuun asti. 

e-Passin käytännöistä on tiedotettu sen saaville. 
Voimme ehkä tulevaisuudessa myös ottaa vas-
taan e-Passimaksuja osallistujiemme kurssimak-
suina. Tätä aletaan nyt selvittää ja siihen pala-
taan myöhemmin. 

Minne mennään joulukuussa? 

Kalenteriin on varattu syyskauden päätteeksi Pe-
täjän koko henkilöstön tyhy-päivä pe 13.12. Paik-

kaa ja sisältöä ei ole vielä lyöty lukkoon. Jos jolla-
kulla on toiveita ja ideoita, ottakaa ihmeessä yh-
teyttä suoraan Jyrkiin. 

Valoisan kuulaita syyspäiviä 
toivoo Petäjän konttoriporukka 


