
Petäjä-opiston uutiskirje 
HELMIKUU 2020 

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  

Helmikuun aikataulua 

• 17.-23.2. eli viikko 8 on talviloma Honkajoella, 
Kankaanpäässä, Lavialla ja Pomarkussa. 

• 24.2.-1.3. eli viikko 9 on talviloma Karviassa, 
Kihniöllä ja Parkanossa. 

• Kankaanpään toimisto talvilomalla 19.-21.2. 

• Parkanon toimisto on suljettu pe 28.2. 

• Apulaisrehtori on talvilomalla 17.-23.2. 

Tietoisku verokortista 

Tammikuun palkoista on tehty ennakonpidätys 
joulukuun prosentin mukaan. Alkaneen vuoden 
ennakonpidätykseen tarvittavat tiedot saadaan 
sähköisesti verottajalta niiltä, joilla on työsuhde 
voimassa 15.1. Jos työsi on alkanut tätä ennen, 
esimerkiksi jo syksyllä, sinun ei tarvitse toimittaa 
verokorttiasi Petäjä-opistoon.  

Jos olet hakenut muutosverokortin, tai työsi on 
alkanut 15.1. jälkeen tuo tai lähetä uusi vero-
korttisi Kankaanpään toimistoon. 

Ystävän viikko 10.-16.2. 

Ystävänpäivä on virallisessa kalenterissa 14.2. 
mikä tänä vuonna sattuu perjantaipäivään. Se on 
ehkä paras viikonpäivä omankin puolison muista-
miseen. Petäjä-opistolla teemaa pidetään esillä 
kampanjassa, joka kestää koko viikon 10.-16.2. 
Ideana on, että kursseille voi ottaa mukaan ystä-
vän. Yhdessä opiskelu ja harrastaminen lähentä-
vät suhdetta entisestään. 

 

Opettajalle ohjeeksi, että puhukaa asiasta ryh-
missä edellisillä kerroilla. Kavereita ei merkitä 
päiväkirjaan osallistujiksi eikä myöskään lasku-
teta kurssimaksusta. Toivotaan, että heistä saa-
daan uutta väkeä ensi syksyn kursseille. 

Muutos palkkatodistuksiin 

Palkkaohjelmistomme on siirtymässä käyttämään 
Maventaa verkkopalkkalaskelmien näyttämiseen. 
Palkkalaskelmat löytyvät 28.1.2020 alkaen oman 
verkkopankin verkkopalkka-osiosta Maventa 
vaihtoehdon takaa. Palkkalaskelman ulkoasu 
muuttuu tämän myötä hieman. 

Vanhat palkkalaskelmat eivät siirry Maventan pal-
veluun, vaan ne löytyvät verkkopankista edelleen 
Aditron alta. 

Päiväkirjat toimistolle 

Paperisia päiväkirjoja pitäviä pyydetään tuomaan 
päiväkirjansa toimistoon kolmannen kokoontu-
miskerran jälkeen. Halutessaan sen voi myös 
skannata ja lähettää sähköpostilla. Toimisto ottaa 
päiväkirjoista kopiot. Päiväkirjan läsnäolotiedot 
auttavat parantamaan laskutuksen osuvuutta ja 
vastaamaan kevään laskutuksen liittyvään asia-
kaspalautteeseen.  

Viikonloppu vesiliikunnan vetäjille 

Järjestämme yhdistysten toiveesta viikonlopun 
mittaisen vesitreenien ohjaajakurssin Kankaan-
pään uimahallilla la 15.2. klo 9-19 ja su 16.2. klo 
9-18. 

Kouluttajana toimii Kristiina Hotti. Oppitunteja 20. 
Kurssikoodi 8301303. Kurssimaksu 87€ sisältää 
SUH:n 60€:n materiaalipaketin.  

Vesitreenin ohjaajakurssilla (20 h) luodaan pohja 
ja syvennetään olemassa olevia tietoja vedessä 
treenaamisesta ja sen ohjaamiseen liittyvistä sei-
koista. Lisäksi tutustutaan vesitreenin erilaisiin 
suuntauksiin rauhallisista vesirentoutusharjoit-
teista aina räväkkään aquakickboxiin saakka, 
unohtamatta vesijuoksua, intervalliharjoitusta.  

Vesitreenin ohjaajan kurssin käytyäsi voit hyö-
dyntää osaamistasi monipuolisesti vesiliikunnan 
tai -juoksun ohjaajana omassa toimipaikassasi. 
Vesitreenin ohjaajakoulutuksesta saat ideoita ke-
hittää paitsi omaa osaamistasi, myös toimipaik-
kasi toimintaa. Kurssi sopii ohjaajiksi aikoville tai 
jo ohjaajina toimineille. 

Työnantaja suosittelee kurssia kaikille vesiliikun-
taa ohjaaville ja tukee kurssimaksun ja matkaku-
lujen osalta. Koulutustukihakemuslomakkeen saa 
toimistoilta ja Petäjän nettisivulta. 

Tyhypäivä Tampereella pe 13.3. 

Koko henkilöstön tyhy-reissu pe 13.3. Lähtö Kan-
kaanpäästä klo 9.00 Parkanoon, josta otetaan 
kyytiläisiä Iisakista klo 9.40. Tampereella museo-
keskus Vapriikissa ollaan noin klo 11.00. 

Opastettu kierros alkaa klo 11.15. ja lounas on 
varattu museokeskuksen ravintolaan klo 12.00. 
Paluu Tampereelta Parkanon kautta Kankaan-
päähän klo 14.00. Lounaan ja paluun väliin jää 
aikaa käydä shoppailemassa tai tutustua Vaprii-
kin muuhun mielenkiintoiseen tarjontaan. 

Opisto tarjoaa kuljetuksen, pääsyliput ja ruokailut. 
Lisätietoja Pialta 044 5800 523, ilmoittautumiset 
ma 2.3. mennessä Tuulalle 044 5800 520 ja Kai-
jalle 044 045 5510 kyytiinlähtöpaikan mukaan. 


