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Tyhy-päivä Tampereella 

Museokeskus Vapriikissa perjantaina 13.3.  
Ilmoittaudu toimistolle 3.3. mennessä. 

Klo 9.00 lähtö Keltaisen talon pihasta 
Kankaanpäästä, suuntana Parkanon Iisakki 

Klo 9.40 jatketaan Parkanosta Iisakin pihasta 
kohti Tamperetta 

Klo 11.00 ilmoittautuminen Vapriikin infoon 

Klo 11.15  opastus Ostia – portti Roomaan –
näyttelyyn. Opastuksen kesto on n. 45 min. 

Lisätietoa http://vapriikki.fi/nayttelyt/ostia-
portti-roomaan/ 

”Nähtävänä on kaupunkiin, asumiseen ja 
elämiseen liittyviä esineitä: patsaita, rahoja, 
amforoita, pelimerkkejä, leluja, koruja sekä 
esineitä, jotka kertovat kauneudenhoidosta, 
koulunkäynnistä ja orjuudesta. Nuorimmat 
kävijät voivat osallistua Fortunan kadonneen 
rahalippaan metsästykseen. Mihin se on 
kätketty?” 

Klo 12.00 Lounas noutopöydästä: salaatteja, 
leipävalikoima, parsakaali-manchegojuusto-
keittoa, porsaan kassleria ja mango bbq-
kastike sekä lämmin lisuke. Kasvisruokana 
soijafilee kookosmaidossa, lounasjuomat ja 
kahvia/teetä sekä keksit. 

Klo 14.00 asti vapaata, jolloin voi käydä 
shoppailemassa tai tutustua Vapriikin muu-
hun mielenkiintoiseen näyttelytarjontaan: 
postimuseon näyttely, vuoden luontokuvat, 
kivimuseo, ym. 

Klo 14.00 paluu Parkanon kautta Kankaan-
päähän. 

Nettisivut muuttivat 

SASKY:n nettisivut näyttävät nyt erilaiselta, 
sillä sivujen taustalla toimiva julkaisujärjestel-
mä vaihdettiin uuteen. 

Uudistuksessa SASKY:n eri oppilaitosten si-
vujen jäsennystä yhtenäistettiin. Samalla 
käytiin sisällöt läpi ja vanhoja juttuja siivottiin. 
Linkitys on nyt kunnossa. Muutama lomake 
vielä puuttuu, ulkoasua viilataan ja kuvitusta 
tuodaan. Eli tässä menee vielä hetki. 

Petäjän nettisivu löytyy edelleen osoitteesta 
sasky.fi/petaja. Myös muut sähköiset palvelut 
ovat tutuilla paikoillaan. 

Kiky-tilannetieto 

Edellisen hallituksen läpiviemä määräaikai-
nen kilpailukykysopimus päättyi syksyllä. 
Uutta hallitusta muodostettaessa oli pu-
heissa, ettei sopimusta jatkettaisi. 

Kiky-sopimuksen sisältämä työntekijän vel-
vollisuus korvauksettomasta työstä on kui-
tenkin kirjattu työehtosopimuksiin. Sopimus-
kausi jatkuu maaliskuun loppuun asti.  

Syksyllä alkaneissa TES-neuvotteluissa kiky-
tunnit ovat nousseet vaikeimmaksi kiistakoh-
daksi. Neuvottelujen tuloksia odotellessa 
voimme vain jatkaa samaa käytäntöä kiky-
tuntien osalta. Tässä ohjeet tiiviisti: 

Petäjä-opiston päätoimisella henkilöstöllä 
on velvollisuus tehdä 24 tuntia ylimääräistä 
työtä ilman erillistä korvausta. Työntekijän tu-
lee kirjata päivämäärät, tuntimäärät ja työn 
sisältö ja toimittaa listan apulaisrehtorille. Ai-
kaa tehdä lisätyö on kesäkuun loppuun. 

Petäjä-opiston tuntiopettajalla, jolla on keski-
määrin vähintään 10 opetustuntia viikossa, 
on velvollisuus tehdä 10 tuntia ylimääräistä 
työtä ilman erillistä korvausta. Työntekijä so-
pii apulaisrehtorin kanssa mihin tunnit käyte-
tään. Aikaa tehdä lisätyö on työsopimuksen 
loppuun asti. 

Petäjä-opiston tuntiopettajalla, jolla on keski-
määrin alle 10 opetustuntia viikossa, on vel-
vollisuus tehdä 4 tuntia ylimääräistä työtä il-
man erillistä korvausta. Työntekijä sopii apu-
laisrehtorin kanssa mihin tunnit käytetään. 
Aikaa tehdä lisätyö on työsopimuksen lop-
puun asti. 

Kiky-tuntien tekemistä ei edellytetä niiltä, 
jotka ovat päätyössä muualla. He täyttävät 
velvollisuutensa päätyönantajalleen. 

Kiky-tuntien tekemistä ei edellytetä niiltä, joi-
den työsuhde on opiston työvuotta lyhyempi. 

Useammassa opistossa toimivien kiky-tunnit 
voidaan jyvittää tuntimäärien suhteessa eri 
opistoille. Jos tilanteesi on tämä, ota yhteyttä 
Kankaanpään toimistoon. 

Kun neuvotteluissa ratkeaa kiky-tuntien pois-
tuminen tai jatkuminen uudelle sopimuskau-
delle, tiedeotetaan asiasta lisää. 

Ei-niin-kovin talvisen helmikuun loppua 
t: Petäjän toimistoväki 
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