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Kuntaneuvottelut käyty

Vuosittaisessa neuvottelussa kuntien kanssa
16.6. kuntapäättäjille kerrottiin poikkeusolojen
vaikutuksesta opiston toimintaan ja tulokseen
sekä miten syksyä näissä oloissa järjestetään.
Tärkein kokousasia oli kuitenkin sopia ensi vuoden kuntaosuuksista ja tuntimääristä. Kihniö,
Parkano ja Pomarkku jatkavat samalla tasolla
myös vuonna 2021. Sen sijaan kovan säästövelvoitteen alla elävä Kankaanpää leikkaa kuntaosuuttaan noin 500 tuntia vastaavalla summalla.
Karvian edustaja ei ollut mukana, joten heidän
tuntitavoitteensa sovitaan erikseen myöhemmin.
Honkajoen kuntaliitoksen toteutuessa ensi vuoden alusta ei erillistä sopimusta enää tarvita.
Kurssit on suunniteltu Honkajoelle nyt vain syyskaudelle. Tavoite on jatkaa niitä keväällä, mutta
asia varmistuu myöhemmin syksyllä yhdistymisneuvottelujen edetessä.

Sopimus syntyi kunta-alalle

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluissa saatiin
ratkaisu toukokuun lopulla. Sopimuskausi on liki
kaksivuotinen 1.4.2020-28.2.2022.
Uusi sopimus päättyy kiky-sopimukseen sisältyneen työajan pidennyksen. Ensi lukuvuonna ei
siis enää lasketa kiky-tunteja.
•
•
•

Toimistotyöajassa olevien viikkotyöaika lyhenee 30 min ja on 1.9. alkaen 36 h 15 min.
KVTES-yleiskorotukset 1,22% alkaen
1.8.2020 ja 1% alkaen 1.4.2021.
OVTES-yleiskorotukset 1,24% alkaen
1.8.2020 ja 0,75% alkaen 1.4.2021.

Esitteestä vain pieni painos

Päätettiin keväällä, ettei nyt ole järkevää painattaa suurta määrää esitteitä ja jakaa niitä joka kotiin. Syksyn kursseista saattaa peruuntua paljon
ja niiden tilalle pitää keksiä äkkiä uusia. Sähköisissä ympäristöissä muutoksia voidaan tehdä.
Kurssitiedot näkyvät verkossa jo 1.7. alkaen. Tiedot peruutuksista, muutoksista ja uutuuksista löytyvät parhaiten sieltä.
Painettu esite on noudettavissa kirjastoista,
kunnantaloilta ja opiston toimistoista
• Sähköinen versio on ladattavissa nettisivulta
Siitä voi helposti etsiä sanahaulla ja vaikka
tulostaa oman kunnan aukeamat.
Joka kotiin -esitejakelun sijasta tiedotuksessa
otettiin käyttöön järeät sähköiset keinot. 12.8. laitettiin opiston opiskelijoille massateksti- ja sähköpostiviesti kurssitiedoista ja ilmoittautumisesta.

•

70-v kurssilaiset ja opettajat

Hallitus purki senioriväestöä koskeneet rajoitukset 17.6. Hyvä niin, sillä ne olisivat estäneet meidän 542 yli 70-vuotiasta kurssilaista pääsemästä
takaisin harrastamaan ja opiskelemaan.
Hallitus suosittelee nyt, että lähikontakteja tulee
mahdollisuuksien mukaan välttää. Vastuu on siis
kunkin omassa harkinnassa.
Työnantajalla on vastuu oman henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta työpaikalla. Tämä
valitettavasti merkitsi myös, ettei näissä oloissa
voitu palkata kymmenkuntaa yli 70-vuotiaita opettajia. Syksyä käynnistetään turvallisuus edellä.
Osaan heidän pitämistään kursseista löydettiin
toinen opettaja, mutta kaikkia kursseja ei saatu
nyt tarjontaan.

Opettajankokous pe 28.8.

Petäjä-opiston lukuvuoden aloitus eli yleinen opekokous järjestetään Karviassa entisellä Saran
koululla, nykyisin Poikkitaiteilijat Ry:n toimintakeskuksessa (Antinraitti 7) pe 28.8. klo 17-20.
Aluksi on tarjolla keittolounas ja kahvit. Virallisessa ohjelmassa esittäydytään, puhutaan lukuvuoden uudistuksista ja muutoksista. Tilaisuus on
paras perehdytys uusille opettajille, mutta sisältää uutta juttua myös kaikille konkareille.
Yhteiskuljetukset Parkanosta ja Kankaanpäästä.
Ilmoittaudu toimistoon ma 24.8. mennessä.

Kurssien toteutusrajat normaaleiksi

70-vuotaiden rajoituksen purkautuessa myös
kurssien toteutusrajat palautetaan normaaleiksi.
Normaali toteutusraja on seitsemän. Jatkokurssien, erityisopiskelijoille suunnattujen sekä sivukylien kurssien totutusraja on viisi osallistujaa.
•
•
•

Kurssi peruuntuu, mikäli ennakkoon ilmoittautuneita on vähemmän kuin viisi.
Kurssi keskeytyy toisen kokoontumiskerran
jälkeen, mikäli paikalla olevien osallistujien
määrä jää alle toteutusrajan.
Kurssi toteutuu, kun viimeistään toisella kokoontumiskerralla paikalla olevien osallistujia
on vähintään toteutusrajan verran.

Syyskauden aikataulua
•
•
•
•

Kansalaisopiston syyskausi 31.8.-29.11.
Kuvataidekoulu Pisaman ja Käsityökoulu
Näppärän syyskausi 17.8.-5.12.
Syysloma 12.-18.10. (Kih, Par)
Syysloma 19.-25.10. (Hon, Kan, Kar, Pom)
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Syksy alkaa lähiopetuksena

Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti on päättänyt, että
SASKY:ssa palataan lähiopetukseen 1.8. alkaen.

•
•

Opintosetelikurssit

OKM myöntää vuosittain ylimääräistä avustusta
opiskelijoiden kurssimaksujen alentamiseen. Se
on osoitettu tietyille kohderyhmille, kuten seniorit,
työnhakijat, oppimisvaikeuksista kärsivät ja maahanmuuttajat.
Avustuksella tuetaan hyviä tavoitteita - terveyttä,
toimintakykyä, tietoyhteiskuntavalmiuksia ja kotoutumista. Kurssitarjonnasta on valittu em. ryhmille ja tavoitteisiin sopivia kursseja, joihin avustusta myönnetään.
Alkavalle lukuvuodelle saatiin 2.500 euron määräraha, josta myönnetään alennuksia kurssimaksuihin seuraavasti:
•
•

25% alennus lukuvuoden mittaiseen kurssiin
50% alennus lukukauden mittaiseen kurssiin

1201301 Suomen kielen alkeiskurssi Kankaanpää
1201101 Suomen kielen alkeiden jatkokurssi Parkano
3401301 Tietokoneen käytön alkeiskurssi A
3401303 Tietokoneen käytön alkeiskurssi B
3401106 Google sovellukset etäopetuskurssi
3401107 Microsoft Teams ryhmätyöohjelma
8301112 Ikiliikkujien voimakurssi Parkano
8301113 Ohjattua kuntosalitoimintaa alkeisryhmä
8301208 Aerobic ja ohjattu kuntosalitreeni
8301302 Puistojumppa
8301301 Kävelyporukka
8301401 Tuolijumppa
8301702 Tuolijumppa ikäihmisille Karvia
1104321 Puu- ja metallityöt
1104501 Puutyöt ja entisöinti
1104112 Puutöiden iltapäiväkurssi
1104202 Puutyöt
1103312 Varttuneiden taidepaja

Toimisto poimii em. kursseilta seniorit avustuksen
saajiksi syntymävuoden perusteella, eikä heidän
tarvitse tehdä mitään. Maahanmuuttajille tarkoitettujen suomen kielen kurssien kaikille osallistujille annetaan avustus. Työttömille suunnatut
avustukset myönnetään sitä mukaa, kun he ilmoittavat asiasta toimistoon.

Koronan kurissapitäminen

Viranomaiset seuraavat epidemiatilanteen kehittymistä purkaen rajoituksia tartuntojen vähentyessä ja kiristäen niitä, mikäli tartunnat taas lähtevät kasvuun. Seuraamme viranomaisten viestintää ja noudatamme annettuja suosituksia. Epidemiakaudella tehostetaan hygieniaa.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Opiskelemaan ja opettamaan voi tulla vain
terveenä ja oireettomana.
Henkilöstöä kehotetaan jäämään sairaslomalle matalalla kynnyksellä. Ilmoitus apulaisrehtorille sekä nettisivulta löytyvän lomakkeen toimittaminen riittävät.
Ryhmien osallistujamääriä on rajoitettu käytettävissä olevien tilojen mukaan.
Joitakin kursseja ei ole tarjonnassa toiminnan
luonteen tai opettajatilanteen vuoksi.
Hygieniaohjeita on parannettu ja toimitiloihin
laitettu näkyviin ohjejulisteita.
Kehotetaan yskimään hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan.
Vältetään lähikontakteja: ei kätellä tai halata, harvennetaan istumapaikkoja, muistetaan turvavälit ja asioidaan toimistoissa vain
välttämättömissä asioissa. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti verkossa.
Henkilökunnalle suositellaan työtehtävien salliessa työskentelemään etänä sopimalla asiasta esimiehen kanssa.
Tiimi- ja virkistyspäivissä huomioidaan samat rajoitukset ja niitä suositellaan järjestettävän ulkona.
Suurimmassa osassa tiloistamme on käsien
pesumahdollisuus ja väkeä kehotetaan pesemään kädet aina taloon tullessa.
Mikäli opetat paikassa, missä ei ole käsien
pesumahdollisuutta varustamme sinut käsidesipullolla. Ne tulevat jakoon toimistoihin.
Mikäli opetuksessa on vaikea välttää lähikontakteja, voit halutessasi käyttää maskia tai visiiriä. Työnantaja tarjoaa visiirin sellaisen
haluaville. Ne ovat henkilökohtaisia ja monta
kertaa käytettäviä. Visiirit tulevat jakoon toimistoihin.
Tehostamme siivousta etenkin ovenkahvojen, kosketuspintojen ja WC-tilojen osalta
Omiin opetustiloihimme tulee koville pinnoille
soveltuvia desinfiointipyyhkeitä, joilla osallistujat puhdistavat omat välineensä ennen
niiden käyttöä.
Lisää matkustamiseen liittyvistä suosituksista
ja SASKY:n linjauksissa henkilöstöpäällikön
tiedotteessa 14.8.2020

Seuraamme tarkasti viranomaisten ohjeita ja suosituksia. Muutoksista tiedotetaan uutiskirjeissä ja
tiedotteissa. OPH:n 1.8.2020 voimaan tulleet ohjeet löytyvät täältä.
terveisin
Olli Ruohomäki
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