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Yleistietoa Petäjä-opistosta

• Olemme SASKY koulutuskuntayhtymän ylläpitämä alueellinen 
kansalaisopisto

• Kuulumme yleissivistävän koulutuksen tulosalueeseen yhdessä Ylä-
Satakunnan musiikkiopiston, Ikaalisten ja Ruoveden lukioiden sekä 
Pirkanmaan Aikuislukion kanssa

• Toiminta-alueemme on Honkajoki, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, 
Parkano ja Pomarkku

• Järjestämme kansalaisopston kursseja, käsityö- ja kuvataidekouluja 
lapsille ja nuorille sekä tilauskoulutusta.



Mitä uutta lukuvuonna 2020-2021

• Esitteitä tehtiin vain pieni määrä eikä niitä jaettu joka kotiin. Niitä on 
noudettavissa kirjastoista, kunnantaloilta ja opiston toimistolta.

• Kurssitiedoissa ilmoitetaan kurssin tuntimäärät ja maksut koko 
lukuvuodelta (ennen eriteltiin lukukausittain)

• Kansalaisopistokurssien kurssimaksut laskutetaan koko vuodelta 
syyskaudella (ennen laskutettiin lukukausittain)

• Lasten ja nuorten käsityö- ja kuvataidekoulut laskutetaan vanhaan 
tapaan lukukausittain.

• Kaikki opettajat saavat käyttöönsä sähköiset päiväkirjat (yhden illan 
keikka-heikit kirjaavat enää paperille

• Hyvinvointikurssit päättyvätkeväällä 2021 samaan aikaan kuin muut



Lukuvuosi 2020-2021

• Pisaman ja Näppärän syyskausi 17.8.-4.12.2020 kestäen 15 viikkoa (vk 34-49)
• Kansalaisopiston syyskausi 31.8.-29.11.2020 kestäen 12 viikkoa (vk 36-48)

• Syysloma Kihniö ja Parkano 12.-18.10.2020 (vk 42) 
• Syysloma Honkajoki, Kankaanpää, Karvia ja Pomarkku 19.-25.10.2020 (vk 43)

• Kansalaisopiston kevätkausi 11.1.-19.4.2021 kestäen 12-13 viikkoa
• Talviloma Kankaanpää, Karvia ja Pomarkku 22-28.2.2021 (vk 8)
• Talviloma Kihniö ja Parkano 1.-7.3.2021 (vk 9)

• Hyvinvointikurssit muuttuvat kansalaisopistokurssien mittaisiksi
• ma, ti, ke, to ja la -ryhmillä 13 viikkoa
• pe ja su -ryhmillä 12 viikkoa (ei Pitkäperjantaina eikä 1. Pääsiäispäivänä)
• Taiteen perusopetuksen kevätkausi kestää 15 viikkoa 

• ma -ryhmät 11.1.-3.5.2021 (vk 2-18)
• ti -ryhmät 12.1.-27.4.2021 (vk 2-17)
• ke -ryhmät 13.1.-28.4.2021 (vk 2-17)
• to -ryhmät 14.1.-29.4.2021 (vk 2-17)
• pe -ryhmät 15.1.-7.5.2021 (vk 2-18)



Uudet kurssimaksuluokat

• Keväällä tuli aiheellista palautetta uuden laskutusohjelman ilmoitettua kurssimaksun 
eri tavalla kuin aiemmin. Tämä piti korjata. 

• Edelleen pienten laskujen lähettämisestä haluttiin eroon, kun yksittäisen laskun 
lähettäminen maksaa kaikkine kuluineen yli 10€.

• Kun tuntimäärät on koko vuodelta, piti myös kurssimaksutaulukko laatia uudelleen.
• Koko vuoden 1, 2, 3 ja 4 viikkotunnin kurssien hinnat pysyvät ennallaan
• Yhden lukukauden lyhytkurssien hinnat nousivat.
• Palautetta on tullut 20-29 tunnin kurssien 40€ hinnasta. Hinta on sama kuin ennen 

liikuntakurssien 20€:n lukukausi. Se on lähes sama kuin 30-39 tunnin 42€. 
• Honkajoen kurssit ja niin myös kurssimaksut on ilmoitettu vain syyskauden osalta. 

Kevätkauden tunnit varmistuvat myöhemmin syksyllä vuodenvaihteessa tapahtuvan 
kuntaliitoksen edetessä.





Opintoseteliavustukset

OKM myöntää vuosittain kansalaisopistolle ylimääräistä avustusta opiskelijoiden kurssimaksujen 
alentamiseen. Se on osoitettu tietyille kohderyhmille, kuten seniorit, työnhakijat, oppimisvaikeuksista 
kärsivät ja maahanmuuttajat. Avustuksella pyritään edistämään tiettyjä yhteiskunnallisia tavoitteita, 
kuten terveyden edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen, tietoyhteiskuntavalmiuksien parantaminen 
tai kotoutuminen. Kurssitarjonnasta on valittu em. ryhmille ja tavoitteisiin sopivia kursseja, joihin 
avustusta myönnetään. 

Lukuvuodelle 2020-2021 saatiin 2.500 euron määräraha josta myönnetään alennuksia 
kurssimaksuihin seuraavasti:

• 25% alennus koko lukuvuoden mittaiseen kurssiin 
• 50% alennus yhden lukukauden mittaiseen kurssiin

Opintoseteliavustusta saavien kurssien lista on elokuun uutiskirjeessä ja nettisivun tiedotteessa.



Kurssien toteutusrajat

Kurssin toteutusraja on normaalisti seitsemän osallistujaa. Normaalista poiketen toteutusraja 
on viisi osallistujaa jatkokursseilla, erityisopiskelijoille suunnatuilla sekä sivukylissä järjestettävillä 
kursseilla. Sivukylällä tarkoitetaan tässä kunnan keskustaajaman ulkopuolista aluetta.

• Kurssi toteutuu, mikäli viimeistään toisella kokoontumiskerralla paikalla on vähintään 
toteutus-rajan verran osallistujia.

• Kurssi keskeytyy, jos toisellakaan kokoontumiskerralla ei paikalle tule toteutusrajan verran 
osallistujia. Opettajan tulee ilmoittaa asiasta toimistoon. Keskeytyneestä kurssista maksetaan 
palkka toteutuneiden tuntien osalta. Keskeytyviä kursseja ei laskuteta osallistujilta.

• Kurssi peruuntuu, mikäli ilmoittautuneita on alle viisi. Toimisto tarkistaa ilmoittautuneiden 
määrän ennen kurssin alkua ja tekee peruutuksen tekstiviestillä tai puhelimella opettajalle ja 
ilmoittautuneille. Peruuntuneesta kurssista ei makseta palkkaa eikä laskuteta osallistujia.



Sähköinen päiväkirja

• Siirrytään käyttämään sähköistä päiväkirjaa, että 
paperien toimitustarve vähenee, asiointi 
nopeutuu, laskutusreklamaatioihin voidaan 
paremmin vastata, tietosuoja paranee ja kaikilla 
on ajantasainen tieto kursseista.

• Sähköinen päiväkirja on osa käyttämäämme 
Hellewi-kurssitietojärjestelmää joka löytyy 
osoitteesta https://petaja.opistopalvelut.fi

• Tunnukset ovat voimassa toukokuun loppuun 
(paitsi kesäkurssien opettajilla)

• Uudet tunnukset ja viime vuoden tunnusten 
uusimiset Ollilta mieluiten sähköpostilla.

• Unohtuneen salasanan voi palauttaa itse 
sähköostin avulla.

https://petaja.opistopalvelut.fi/


Sähköinen matkalasku

• Kukin tallentaa matkalaskunsa sähköiseen 
Travel-järjestelmään.

• Matkalaskujärjestelmä löytyy osoitteesta 
https://travel.aditrocloud.com/FIN2109876/

• Uusille opettajille tilataan tunnukset 
kuntayhtymän keskushallinnosta ja ne 
toimitetaan sähköpostiin.

• Kirjauduttuasi sisään valitse Kuluveloitus
• Muista vähentää 12 km omavastuu
• Unohtuneen salasanan palauttamiseen 

täytyy olla yhteydessä keskushallintoon.
• Älä unohda tehdä matkalaskua kahden 

kuukauden sisällä matkasta

https://travel.aditrocloud.com/FIN2109876/


Uudet tuntipalkat 1.8.2020 alkaen
Palkkaryhmä Peruspalkka Aikuiskasvatuksen 

perusopinnot 
+ 5 %

Opettajan pedagogiset 
opinnot 
+ 10 %

4. Tunnustettu erikoisasiantuntija (esim. tohtori, professori, 
tiedekorkeakoulun jatkotutkinto tai opetusvirka)  29,21 30,66 32,12

3. Ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisteri, diplomi-
insinööri, lääketieteen lisensiaatti tai ylempi AMK-tutkinto)  28,28 29,69 31,10

2. Muu asetuksen 986/1988 mukainen tutkinto tai kelpoisuus 
(esim. tradenomi, sosionomi, kandidaatti, insinööri, muut 
alemmat korkeakoulututkinnot sekä entisen opistotason 
tutkinnot)  

26,83 28,16 29,51

1. Muu tutkinto (esim. ammatti- ja erikoisammattitutkinnot)  25,48 26,76 28,03



Koronan kurissapitäminen

• Opettamaan ja opiskelemaan tullaan vain terveenä ja oireettomana
• Kurssien maksimimääriä pienennettiin, ettei tule liian ahdasta
• Ohjataan väkeä pesemään kädet aina taloon tullessa
• Vältetään lähikontakteja mahdollisuuksien mukaan
• Työnantaja tarjoaa henkilöstölleen visiirin sellaista käyttää haluaville
• Jos opetat paikassa, jossa ei ole käsipesumahdollisuutta, saat käsidesipullon, jota 

kuljetat mukana näihin paikkoihin
• Vähennetään välineiden yhteiskäyttöä, Petäjän opetustiloihin laitetaan kovien 

pintojen desinfiointipyyhkeitä, joilla kurssilaiset voivat pyyhkiä välineet ennen kuin 
alkavat niitä käyttää.

• Kuntosaliryhmiin osallistuvia pyydetään tuomaan omat suojakäsineet
• Opettaja ja kurssilaiset voivat halutessaan käyttää kasvomaskeja
• Jos epäilet altistuneesi tai saaneesi tartunnan, olet menossa testiin tai saanut 

testituloksen, ilmoita siitä myös työnantajalle, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin.



Varautumissuunnitelmista
• SASKY seuraa toisen aallon kehittymistä sekä muutoksia viranomaisohjeissa 

ja tiedottaa niistä henkilöstölleen.
• Mikäli yksittäisiä tartuntoja tulee tietoon, noudatetaan terveydenhuollon 

ohjeita. Kurssi voidaan laittaa tauolle esim. opettajan testiin pääsyn tai 
testituloksen odottamisen ajaksi.

• Mikäli toinen aalto pahenee yksittäisistä tartunnoista uudeksi epidemiaksi, 
voidaan osa kursseista tai koko lähiopetus keskeyttää. Osaa voidaan jatkaa 
etänä keväästä saaduilla opeilla.

• Mikäli toiminta keskeytyy alkusyksyllä kurssimaksut laskutetaan vain 
toteutuneiden tuntien suhteessa. Loppusyksyn tai kevään keskeytyksessä 
sovelletaan viime kevään palautuskäytäntöä.



Koronavilkku jäljittää altistumisia

• Koronavilkku-appin avulla voi itse osallistua viruksen leviämisen 
estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Se nopeuttaa 
virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.

• Appi kerää tietoja älypuhelimeen muista sovellusta käyttävistä, joiden 
kanssa on ollut 2 m etäisyydellä vähintään 15 min. Tartunnan saanut 
voi ilmoittaa siitä anonyymisti sovelluksella. Altistumisilmoituksen 
saanut ihminen päättää itse, miten toimii seuraavaksi. Suositus on 
ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon saamaan lisäneuvoja.

• Koronavilkku julkaistaan ti 1.9. jolloin sen voi ladata maksutta yleisistä 
sovelluskaupoista (Google Kauppa, App Store, Microsoft Store)

• Suurimman hyödyn arvioidaan olevan julkisessa liikenteessä, 
koulutustilaisuuksissa ja kaupunkialueilla.

• SASKY kannustaa henkilöstöä ja kurssilaisia ottamaan appi käyttöön. Kuva: yle.fi/uutiset



Toimistojen yhteystiedot

Parkanon toimisto
musiikkiopistolla
Keskuskatu 1 2. kerros
39700 Parkano
Avoinna ma-pe 9-15
Puh 044 045 5510
kaija.haapamaki(at)sasky.fi
Vastuualueena Karvia, Kihniö 
ja Parkano

Kankaanpään toimisto
Keltaisella talolla
Keskuskatu 41
38700 Kankaanpää
Avoinna ma-pe 9-15
Puh 044 5800 520
tuula.luoma(at)sasky.fi
Vastuualueena Honkajoki, 
Kankaanpää ja Pomarkku



Pekka Simberg 
yleissivistävän koulutuksen johtaja
Eino Salmelaisen katu 20 
39500 Ikaalinen 
0400 566 465
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 
Keskuskatu 41 
38700 Kankaanpää 
044 5800 522
Tuula Luoma 
henkilöstö- ja taloussihteeri 
Keskuskatu 41 
38700 Kankaanpää 
044 5800 520 
Kaija Haapamäki 
toimisto- ja opintosihteeri 
Keskuskatu 1 2. krs 
39700 Parkano 
044 045 5510

Jyrki Käppi 
koulutussuunnittelija 
Sepänkatu 4 
39700 Parkano 
050 4068 054
Marita Mustakoski 
käsityöopettaja 
Sepänkatu 4 
39700 Parkano 
050 4068 053
Pia Haapala-Rauhaniemi 
taideopettaja 
Keskuskatu 41 
38700 Kankaanpää 
044 5800 523
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