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Hallitus tiedottaa 
Hallitus kertoi kulkutaudin leviämisrajoitusten as-
teittaisesta purkamisesta tiedotustilaisuudessaan 
4.5. Korkeintaan 50 hengen kokoontumiset ovat 
sallittuja 1.6. alkaen, joten yli kymmenen hengen 
ryhmät voivat pian taas kokoontua. 
Rajoitukset vierailuihin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon yksiköihin ovat voimassa toistaiseksi. Emme 
todennäköisesti voi järjestää syksyllä ryhmiä van-
hainkodeissa tai muissa asumisyksiöissä. 
Ohjeet asiakasmäärien rajoittamiseen, turvavä-
leistä huolehtimiseen ja hygienian noudattami-
seen koskevat myös meitä kansalaisopistoja. 
Yli 70-vuotiaiden suositellaan pysymään erillään 
fyysisistä kontakteista mahdollisuuksien mukaan.  
Epidemiatilannetta seurataan tarkasti ja rajoituk-
sia muutetaan tarvittaessa, esimerkiksi jos syk-
syllä tulee epidemian toinen aalto. 

Syksy ja seniorit 
OKM suosittelee 11.5. etteivät riskiryhmään kuu-
luvat osallistu lähiopetukseen epidemian aikana. 
Tämä vähentää varmasti syksyn osallistujamää-
rää, meillä kun yli 70-vuotiaita on reilu neljäsosa. 
Varaudutaan tähän laskemalla toteutusrajoja.  
• Kurssi toteutuu, jos viimeistään toisella ko-

koontumiskerralla on läsnä viisi osallistujaa. 
• Kurssi peruuntuu, jos ennakkoilmoittautumi-

sia on kolme tai vähemmän. 
Pääministeri korosti rajoitusten noudattamisen 
tärkeyttä ja jokaisen omaa vastuuta asiassa. 
Niinpä mekin suosittelemme riskiryhmään kuulu-
via välttämään lähiopetukseen osallistumista. 
70+väkeä ei ajeta pois, mutta he toimivat tällöin 
oman harkintansa pohjalta ja omalla vastuullaan. 
Ikävintä esimiehen näkökulmasta on, ettei tässä 
tilanteessa voida myöskään palkata 70 vuotta 
täyttäneitä opettajia. Turvallista työympäristöä ei 
voida taata, sillä ryhmissä on vaikea välttää lähi-
kontakteja. Ministeri Kiurun 20.5. mukaan on teh-
tävä kaikki estämään yli 70-vuotiaiden saamasta 
tartuntaa. Rajoituksia on lievennetty korostamalla 
oman harkinnan eli maalaisjärjen käyttöä. 
Kouluilla huolehditaan turvaväleistä harventamal-
la istumajärjestystä ja pitämällä luokat erillään. 
Meilläkin kartoitetaan, pitääkö ryhmien maksimi-
kokoja pienentää opetustilojen koon mukaan. 
THL ohjeita noudattaen laitetaan hygieniaohjeet 
ajan tasalle myös meidän tiloissamme. Kouluilla 
on käsienpesupaikat kunnossa, mutta muissa toi-
mipisteissä näin ei välttämättä ole. Mikäli toimit 
tällaisessa paikassa, ilmoita toimistoon, niin va-
rustamme sinut syksyllä käsidesipullolla. 

Palkat ja lomarahat 
Huhtikuun tunnit on maksettu normaaliin tapaan 
15.5. ja tähän erään on korjattu niin 31.3.-13.4. 
kaikille suunniteltujen mukaan maksettu korona-
palkka työnteon estymisestä sekä etäopettajille 
17.3.-30.4. suunnitelluista etäopetustunneista 45 
minuutin työjakson mukaan maksettu palkkaerä. 
Toukokuun tunnit ja lomarahat maksetaan 31.5. 

Etäopetuksen työkalu tutuksi 
Mikäli lähiopetus joudutaan keskeyttäminen taas 
syksyllä, kysytään opettajilta taas halukkuutta ja 
mahdollisuutta jatkaa kursseja etänä. Varaudu-
taan tähän järjestämällä nyt vielä keväällä pereh-
dytystä Teams-verkkokokousohjelmaan. 
Tilaisuus järjestetään to 28.5. klo 10-12 ja se ta-
pahtuu verkossa. Siihen voi osallistua kotoa, kun-
han on kuulokkeet ja mikrofoni. Nettikamera ei 
ole välttämätön. Ilmoittaudu toimistoon, niin saat 
kutsun sähköpostilla.  
Kouluttajana toimii Matti Juntikka IKATAlta. Tilai-
suus tallennetaan ja se tulee saataville myöhem-
min katsottavaksi. 

Kurssimaksujen palauttaminen 
Viime viikkojen asiakaspalautteen ykkösaiheena 
ovat olleet vaatimukset kurssimaksujen alentami-
sesta lukukauden keskeydyttyä. Tähän huutoon 
on nyt vastattu. SASKYn johtoryhmä päätti 19.5. 
hyvittää kevään 2020 kurssimaksuja seuraavasti: 

• 40% kansalaisopistokursseista  
• 50% Pisamien ja Näppärien kursseista  

Palautusta maksetaan lähtökohtaisesti niistä 
kursseista, jotka eivät jatkuneet etäopetuksena. 
Palautus lasketaan kurssimaksujen summasta. 
Kurssimaksu pitää myös olla maksettu. Alle 15 
euron palautuksia ei myöskään makseta. 
Palautuksen voi hakea verkkolomakkeella tai il-
moittamalla opiston toimistoon osallistujan nimi, 
postiosoite, henkilötunnus, kurssit, joille osallistui 
ja tilinumero 5.6.2020 mennessä. 

Elokuun aikataulua 
• Parkanon toimisto avautuu ma 3.8. klo 9 
• Kankaanpään toimisto avautuu ke 5.8. klo 9 
• Ilmoittautuminen alkaa pe 14.8. klo 9 
• Pisaman ja Näppärän syyskausi alkaa 17.8. 
• Opettajankokous pe 28.8. klo 17:30.  

Pitopaikka varmistuu myöhemmin  
• Kansalaisopiston syyskausi alkaa 31.8.  
 

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohjeita+tartunnantorjunnasta+oppilaitoksille+ja+korkeakouluille
https://thl.fi/koronavirus
https://link.webropolsurveys.com/S/B1C087BEE64E500D
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Opintoesite hybridiksi 
Opiston esite toteutetaan tänä vuonna uudella ta-
valla. Se on osa varautumista siihen, että kurssi-
tiedot muuttuvat vielä syksynkin aikana. Teemme 
sähköisen esitteen, johon voidaan helposti päi-
vittää muutokset ja ottaa peruutetut kurssit pois. 
Linkki esitteeseen voidaan helposti lähettää kai-
kille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa.  
Painettu esite tehdään myös, mutta sitä ei tänä 
vuonna jaeta joka kotiin. Vihko on saatavilla kir-
jastoissa, kunnantaloilla ja toimitiloissamme. Tä-
hän riittää pienempi painos ja kustannuksia sääs-
tyy. Jos painetun esitteen haluaa postissa, sen-
kin saa, kun pyytää toimistosta lähettämään.  
Lisäksi tehdään A3-julisteet Honkajoen, Kihniön 
ja Pomarkun kurssitarjonnasta. 
Kurssitiedot tulevat näkyviin nettiin 1.7. sähköi-
nen versio lähetetään 10.8. ja opintoesitteet tule-
vat kirjapainosta 11.8. 

Uudet kurssihinnat 
Kurssitiedoissa aletaan nyt ilmoittaa kurssien ko-
konaistuntimäärä ja kokonaishinta. Esimerkiksi 
aiemmin 24+26 tunnin 32 € lukukausimaksu 
muuttuu 50 tunniksi ja 64 € lukuvuosimaksuksi. 
Muutos vaati uuden kurssihinnaston laatimista ja 
se tulee voimaan 1.8.2020. Tuntihaarukat ja hin-
nat asetettiin niin, että pitkien 1, 2, 3 tai 4 viikko-
tunnin kurssien hinnat pysyvät ennallaan. Lyhyt-
kurssien hinnat sen sijaan hieman nousivat.  
1-5 h  10 € 
6-9 h  20 € 
10-19 h  25 € 
20-29 h  40 € 
30-39 h  42 € 
40-49 h  52 € 
50-59 h  64 € 
60-69 h  74 € 
70-79 h  84 € 
80-89 h  94 € 
90-100 h  104 € 
työpajan käyntikerta 5 € 
musiikin yksityisopetus 8-10 h 60 € 
Pisama yhteiset opinnot 60 h tarvikkeet 106 € 
Pisama teemaopinnot 90 h tarvikkeet 134 € 
Näppärä yhteiset opinnot 90 h tarvikkeet 148 € 
Näppärä teemaopinnot 90 h ei tarvikkeita 100 € 

Muutos kurssilaskutukseen 
Syksystä alkaen kansalaisopiston kurssimaksut 
aletaan laskuttaa yhdessä erässä syyskaudella.  
Näppärien ja Pisamien kurssimaksut laskutetaan 
edelleen kahdessa erässä eli lukukausittain. 

Muistinvirkistys tietosuojasta 
Pari vuotta sitten tullut EU:n tietosuoja-asetus toi 
työnantajille velvollisuuden huolehtia henkilöstön 
osaamisesta ja sen ylläpitämisestä. 
Testejä alettiin tehdä Petäjässä touko-elokuussa 
2018. Tuolloin mukana olleilla on nyt kertauksen 
paikka, sillä testi on voimassa kaksi vuotta.  
Sen sijaan vuonna 2019 aloittaneilla uusinta on 
edessä vasta 2021. 
Henkilöstö siis velvoitetaan perehtymään opetus-
videoon tai kirjalliseen aineistoon ja tekemään 
nettitestin. Se arpoo 15-25 kysymystä ja hyväk-
sytyn raja on 80% oikeita vastauksia.  
Nettitestin todistuksen voi tulostaa, muuntaa 
PDF:ksi tai ottaa näytöltä kuvan. Toimita todistus 
apulaisrehtorille paperilla, sähköpostilla tai kuva-
viestinä. Kuittaa työsopimukseen rasti ruutuun, 
että testi on tehty.  
Järjestämme yhden illan kurssin ma 31.8. klo 18, 
missä katsotaan koulutusvideo, keskustellaan ja 
tehdään nettitesti. Se on omalle väelle maksuton. 

Sähköiset päiväkirjat 
Siirrymme käyttämään lähtökohtaisesti sähköisiä 
päiväkirjoja syksyllä 2020. Siitä näkee ilmoittau-
tumismäärän, osallistujatiedot, siihen tehdään 
läsnäolomerkinnät ja kirjataan tunnin aiheet. Sitä 
ei tarvitse palauttaa toimistolle eikä se huku.  
Mikäli systeemin käyttö ei ole tunneilla mahdol-
lista, opettaja pitää kirjaa läsnäolijoista ja tallen-
taa tiedot kokoontumiskerran jälkeen. 
Sähköisen päiväkirjan pito edellyttää, että opetta-
jalla on sähköpostiosoite ja nettiyhteydellä varus-
tettu älypuhelin, tabletti tai tietokone. Älypuheli-
meen ja tablettiin (Android ja IOS) on saatavissa 
Hellewi-appi (latauslinkit löytyvät kirjautumissi-
vulta). Tietokoneelta se löytyy osoitteessa 
https://petaja.opistopalvelut.fi/ 
Käyttäjätunnuksen ja salasanan saa apulaisreh-
torilta. Unohtuneen salasanan voi palauttaa itse 
sähköpostin avulla. 

Numerotietoa keväästä 
Keväälle 2020 oli suunniteltu 297 kurssia, joista 
valitettavasti keskeytyi 232. Loppukeväästä pe-
ruuntui tai siirrettiin syksylle 16. Etänä jatkui 48. 
Oppitunteja oli suunniteltu kaikkiaan 7535 joista 
ehdittiin pitää normaalisti 5660 ja etäopetuksena 
492. Keskeytyksen vuoksi jäi pitämättä 1383. 

Hyvää terveyttä ja kesää  
t: Petäjän toimistoväki 

https://vimeo.com/222342825
https://vimeo.com/222342825
http://vm.fi/documents/10623/4914009/Arjen+tietosuoja+-%20koulutusmateriaali/8d13c7db-0f52-44ee-954a-74f24feade73
https://arjentietosuoja.fi/fi/#/quiz
https://petaja.opistopalvelut.fi/
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