
Petäjä-opiston uutiskirje 
31.3.2020 

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  

Ei enää lähiopetusta loppukeväällä 
Hallituksen infossa 30.3. kerrottiin kulkutaudin rajoitta-
mistoimenpiteiden jatkuvan ainakin toukokuun puoli-
väliin. Samoin kuntien kiinteistöt ovat suljettu harras-
tustoiminnalta toukokuun loppuun. 
Ei siis näytä siltä, että kevätkauden opetusta voisi tai 
kannattaisi enää aloittaa. Rehtori teki 27.3. virallisen 
päätöksen lähiopetuksen keskeyttämisestä ja loppu-
kevään tapahtumien peruuttamisesta. Henkilöstöä on 
kuultu halukkuudesta ja mahdollisuudesta jatkaa etä-
opetuksena. Tämän jälkeen apulaisrehtori teki päätök-
set palkanmaksun keskeyttämisestä niiden osalta, 
jotka eivät jatka etäopetuksena eikä tarjolla ole kor-
vaavaa työtä. Päätökset on toimitettu sähköpostilla ja 
maapostilla niille, jotka eivät käytä sähköpostia. 

Etäjakson tunnit ja palkat 
Lähiopetuksen palkka maksetaan pidettyjen opetus-
tuntien mukaan, muttei tuntien valmistelusta erikseen. 
Etäopetuksessa ei näin voi ajatella, sillä varsinaisia 
yhtäaikaisen läsnäolon oppitunteja ei etäjaksolla ole. 
Opettaja etsii ja suunnittelee sisältöjä, laatii tehtäviä ja 
työohjeita ja toimittaa niitä opiskelijoille sähköisesti. 
Etäopettaja vastaa kysymyksiin, seuraa opiskelijoiden 
keskustelua alustalla, neuvoo tarvittaessa ja antaa pa-
lautetta osallistujien toiminnasta ja tuotoksista. Kai-
kesta tästä käytetään termiä etäopetuksen ohjaustyö. 
OVTES:in mukainen korvaus on yhden opetustunnin 
palkka puolentoista tunnin (eli 90 min) työjaksosta. 
Pyritään saamaan kansalaisopistokurssien etäjatkot 
päätökseen huhtikuun loppuun ja Pisamat toukokuun 
puoliväliin mennessä. 
Etäopetusjaksolle on käytettävissä tuntimäärä, mikä 
opetuksen keskeytyessä 17.3. oli pitämättä. 
Merkitse etäopetuksen ohjaustyö sähköisessä päivä-
kirjassa tuntierittely-kohtaan ja paperisessa päiväkir-
jassa takapuolen listaan. 
Toimistosta saa tulosteen tai sähköisen kopion rehto-
rin päätöksestä lähiopetuksen keskeyttämisestä TE-
toimistoa ja työttömyyskassaa varten. Palkkatodistuk-
set ovat nykyisin verkkopankin Maventa-nimen alla. 

Etänä jatkavat kurssit 
Joku kaipasi listaa etänä jatkuvista kursseista opetta-
jittain. Lista on elänyt viime päivinä, joten tässä tie-
doksi ja kommentoitavaksi, jos jokin vielä puuttuu. 
Tiina-Kaisa Aro-Heinilä 
1101102 Sekakuoro 
Kristina Bogataj 
1101103 Riiarinna 
Henna Nurmela 
1102202 Aikuisten teatteriryhmä 
Anne Luomansuu 
1202104 Destinations 3 
1203102 Stepping stones 
1203302 Destinations 
1203306 Stepping Stones 2 

Mirva Valkama 
1103403 Pisama kuvataidekoulu, paja 
1103704 Pisama kuvataide, paja I 
1103705 Pisama kuvataide, paja II 
1103709 Karvia Pisama C 
1103402 Psama B 
Harri Rauhaniemi 
1103302 Pisama ke A 
1103303 Pisama to A 
1103307 Pisama to paja 
1103502 Pisama-kuvataide 
1103901 Pisama-kuvataide 
Pia Haapala-Rauhaniemi 
1103304 Pisama to B 
1103305 Pisama ti paja 
1103306 Pisama ke paja 
Soile Luoma 
1104403 Lauhalan kudonta 
Virpi Lohikoski 
1201101 Suomen kielen alkeiden jatko 
1201103 Suomen kielen luki-kurssi 
1201301 Suomen kielen alkeiskurssi 
1201303 Suomen kielen jatkokurssi 
1201401 Suomen kielen alkeita 
Jyrki Käppi 
3401103 Tietotekniikan jatkokurssi 
Minna Salmi 
3401302A Tietotekniikan jatkokurssi A 
3401304 Tietotekniikan jatkokurssi B 
3401305 Eläkeliiton tietotekniikan jatko 
3401306 Naisille nettiä nykyaikaisesti 
Leila Lepistö 
1104318 Kahvipussitaidetta A 
1104319 Kahvipussitaidetta B 
1104332 Klipsudesign 
1104350 Perjantain kahvipussitaidetta 
1104407 Tikkuiirat 
1104507 Tikkuiitat 
1104502 Käsityötuokio 
1104705 Kahvipussitaidetta 
1104706 Kädentaitokahvila 
Tarja Nieminen 
1105101 Paritanssin alkeet 
1105102 Paritanssin alkeiden kertaus 
8301107 Matalan kynnyksen liikuntaa 
1105301 Paritanssin alkeet 
8301312 Fasciamethod 
8301501 Latinobic 
8301502 Selkäystävällinen pilates 
Teija Kalliomäki 
8302306 Ashtangajooga 

Kerätään ja jaetaan kokemuksia ja ideoita, kun on 
saatu kevät pakettiin. Jos joku tästä ihan innostuu ja 
haluisi vetää syksyllä kokonaisen etäkurssin, kyllä 
kannustetaan kokeilemaan ja pyritään tukemaan. 

Mutta on tämä outo kevät 
Olli Ruohomäki 
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