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Keskeytyneiden kurssien maksuista 
Koronavirusepidemia on aiheuttanut kansalaisopiston 
toiminnan osittaisen keskeytymisen koulutuskuntayh-
tymästä johtumattomasta syystä. Kurssilaskujen 
osalta kuntayhtymä tekee selvityksen ja päätöksen 
mahdollisista hyvityksistä sen jälkeen, kun tilanne pa-
laa normaaliksi. Pahoittelemme tilanteesta johtuvaa 
harmia asiakkaillemme. rehtori Pekka Simberg 

Etäopetus käyntiin 
OKM suosittaa, että opetusta pyritään jatkamaan etä-
opetuksena mahdollisuuksien mukaan myös kansa-
laisopistoissa. On totta, ettei ryhmän sosiaalinen funk-
tio toteudu yhtä hyvin netissä eikä kaikilla ole harras-
tukseen tarvittavia laitteita, välineitä ja materiaaleja 
kotonaan. Joitakin kursseja voidaan kuitenkin jatkaa. 
Tilannetta on kartoitettu ja lista näyttää nyt tältä: 

1101103 Riiarinna 
1103403 Pisama kuvataidekoulu, paja 
1103704 Pisama kuvataide, paja I 
1103705 Pisama kuvataide, paja II 
1103302 Pisama ke A 
1103303 Pisama to A 
1103307 Pisama to paja 
1103502 Pisama-kuvataide 
1103901 Pisama-kuvataide 
1103106 Pisama-kuvataidekoulu 
1103304 Pisama to B 
1103305 Pisama ti paja 
1103306 Pisama ke paja 
1104403 Lauhalan kudonta 
1201103 Suomen kielen luki-kurssi 
3401103 Tietotekniikan jatkokurssi 
3401302A Tietotekniikan jatkokurssi A 
3401304 Tietotekniikan jatkokurssi B 
3401305 Eläkeliiton tietotekniikan jatko 
3401306 Naisille nettiä nykyaikaisesti 

Etäopetuksessa kurssia joutuu miettimään uudelleen. 
Mitä loppukeväänä vielä ehditään tehdä? Mitä sisäl-
töjä voi välittää netissä? Miten tehtävä annetaan, pa-
lautetaan ja ohjataan? Ohjataanko ryhmää vai yksi-
löä? Vaatiiko opiskelu yhtaikaista nettiläsnäoloa? Siir-
tymävaiheessa voi tulla pieni tauko. Jotkut saavat tun-
tinsa täyteen nopeammin ja toiset hitaammin. Pyritään 
saamaan kansalaisopistokurssit päätökseen 30.4. ja 
taiteen perusopetus 15.5. mennessä. 

Tilinpäätös ja tilastot 
Kuntayhtymän tilinpäätös on valmis ja se kertoo, että 
vuoden 2019 talousarvio ylittyi 138 euroa. Se on mil-
joonan budjetista 0,01% eli osui aika lähellä tavoitel-
tua nollatulosta. Juuri valmistuneen tilaston mukaan 
Petäjän vuosi 2019 oli numeroiden valossa tällainen: 
• opetustunteja yhteensä 13900  
• alle 16-vuotiaille 2520 opetustuntia 
• osallistujia yhteen kertaan laskettuna 2287 
• osallistujista naisia 1750 ja miehiä 537 
• osallistujista yli 60-v. 1183 ja alle 20-v. 177 
• osallistujista työssäkäyviä 906 ja eläkeläisiä 927  

Tiedote henkilöstölle 
Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 19.3. 
aloittaa SASKY koulutuskuntayhtymässä yhteistoimin-
taneuvottelut (YT-laki 4§) koronaepidemian johdosta. 
Neuvottelujen tavoitteena on selvittää YT-lain hen-
gessä mitä mahdollisuuksia kuntayhtymällä on käytet-
tävissä henkilöstölle tulevien vaikutusten minimoi-
miseksi koronaepidemian jatkuessa. Henkilöstöä 
edustavat neuvotteluissa pääluottamusmiehet. 
Olemme tässä tilanteessa yhdessä ja pyrimme ratkai-
semaan asioita parhaalla mahdollisella tavalla tässä 
poikkeuksellisessa tilanteessa. Lisätietoja antaa kun-
tayhtymäjohtaja Antti Lahti. 

Poikkeustila ja Kiky-tunnit  
Petäjä-opisto ei edellytä kilpailukykysopimuksen vel-
voittamien lisätuntien tekemistä tuntiopettajilta, joiden 
työnteko on muutenkin estynyt. 

Oppilaitosten tilat on suljettu 
Valtioneuvosto määräsi opetuksen keskeyttämisen li-
säksi myös oppilaitosten tilat suljettaviksi.  
Tästä syystä opettajilla tai kurssilaisilla ei ole mahdol-
lista myöskään omatoimiseen työskentelyyn opiston ti-
loissa. Kangaspuita, polttouuneja, ompelukoneita ym. 
voi taas käyttää, kunhan päästään normaalioloihin. 
Opiston tiloja, laitteita ja tietoliikenneyhteyksiä voi 
käyttää etäopetuksen ohjaustyöhön tai työnantajan 
määräämään korvaavaan työhön. 
Opettajia pyydetään asioimaan opiston tiloissa vain 
välttämättömissä asioissa. Parempi on soittaa, laittaa 
sähköpostia ja tuoda paperit toimiston postilaatikkoon. 
Kiinteistöt pidetään SASKY:n ohjeen mukaan miehitet-
tyinä. Kaija on musiikkiopiston toimistolla, Jyrki Opin-
totalolla ja Tuula ja Olli Kankaanpään toimistolla. Vir-
kaopettajamme Pia ja Marita työskentelevät kotonaan. 
Toimistot ovat toistaiseksi auki. 

Käännetään katsetta syksyyn 
Opisto pysyy suljettuna valmiustilan loppuun eli vähin-
tään 13.4. saakka. Tiedot maailmalta kuitenkin viittaa-
vat siihen, ettei kulkutautia saada nopeasti taltutettua. 
On siis aika asennoitua siten, ettei kevätkautta enää 
käynnistetä. Kahden viikon tunneista saa palkan, joita-
kin kursseja viedään loppuun etäopetuksena ja osa 
tunneista jää vain pitämättä.  
Voidaan jo alkaa miettiä, mitä hiipuvia ryhmiä on aika 
lopettaa, mitä uutta kuntalaiset ovat toivoneet ja miten 
monivuotisia kursseja olisi hyvä kehittää. 
Näillä näkymin ilmoittautuminen ensi lukuvuoden kurs-
seille alkaa pe 14.8. kello 9. Näppärän ja Pisaman 
syyskausi alkaa ma 17.8. ja muiden kansalaisopisto-
kurssien ma 31.8. 

Jatketaan kotoilua 
Olli Ruohomäki 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070449
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