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Kerro osallistujille nämä 
Vaikka koronasta on jo puhuttu paljon, seuraavat 
viisi juttua pitää kertoa joka kurssilla. 
1. Kurssille saa tulla vain terveenä ja oireetto-

mana. Eikä tulla silloinkaan, jos odottaa tes-
tiin pääsyä tai testitulosta 

2. Pese kädet aina taloon tullessasi. Käsipesu 
vedellä ja saippualla on paras keino. Monissa 
paikoissa on lisäksi saatavilla käsidesiä.  

3. Yski hihaan tai nenäliinaan. Jos alat saada 
oireita kurssin aikana, poistu välittömästi ko-
tiin sairastamaan. Peitä poistuessasi suun ja 
nenän alue hihalla. 

4. Pidä 1-2 m turvavälit aina kun mahdollista. 
Nyt ei siis kätellä, halailla eikä pussailla. Ei 
tehdä ruuhkia ovilla, käytävillä tai käsipesu-
paikoissa. Jos tuoleja ei ole harvennettu, jätä 
yksi tyhjä tuoli aina väliin. 

5. Vähennä välineiden yhteiskäyttöä. Nyt olisi 
hyvä tuoda omia työkaluja ja välineitä, jos 
sellaisia on. 

Tarkempia ohjeita henkilöstöpäällikön 1.9. päivi-
tetyssä tiedotteessa tämän uutiskirjeen liitteenä. 

Oikeita osoitteita 
Käyttäjätunnarinjakelun viestipohjassa oli väärä 
linkki, joten tässä ihan oikeat nyt kerralla kaikille. 
Sähköinen päiväkirja, kurssi- ja opiskelijatiedot: 
https://petaja.opistopalvelut.fi 
Petäjän opettajainfosivu: https://sasky.fi/oppilai-
tokset/petaja-opisto/opettajalle/ 
Kurssitiedot ja netti-ilmoittautuminen:  
https://opistopalvelut.fi/petaja 
Sähköiset matkalaskut:  
https://travel.aditrocloud.com/FIN2109876/ 
Petäjä-opiston Facebook-sivu:  
https://facebook.com/petajaopisto 

Mistä mitäkin saa? 
• Opettajan oppaan saa nettisivulta ja paperi-

kopiona toimistolta. 
• Oma ilmoitus sairaslomasta on nettisivulla. 
• Jos haluat pitää kurssilla visiiriä, työnantaja 

tarjoaa sellaisen. Sen voi noutaa toimistolta. 
• Jos opetuspisteessäsi ei ole mahdollisuutta 

käsipesuun, saat toimistolta käsidesipullon, 
jota voi laittaa saataville. Se on hyvä kuljettaa 
mukanaan, ettei häviä muuhun käyttöön. 

• Toimistoilta saa kovien pintojen puhdistuslii-
noja. Ne on tarkoitettu ryhmien yhteiskäyttöis-
ten välineiden puhdistamiseen. Ohjaa kurssi-
laisia tekemään tämä ennen kuin ottavat väli-
neitä käyttöönsä. 

Merkkaa läsnäolot sähköpäiväkirjaan 
Käyttämämme Hellewi-kurssijärjestelmän mobiili-
versio näyttää opettajalle kurssit ja opiskelijat. 
Varsinainen digiloikka on kuitenkin sähköinen 
päiväkirja, joka otettiin nyt laajaan käyttöön. 
Sitä käyttämällä päiväkirjoja ei tarvitse lähetellä 
kirjeissä, skannailla, tuoda kopioitavaksi tai pa-
lauttaa kurssin päätyttyä. Enää ei myöskään ole 
pelkoa päiväkirjan hukkumisesta. 
Toimisto muistuttaa, että läsnäolomerkintöjen 
ajantasaisuus on nyt entistäkin tärkeämpää, mi-
käli meiltä pyydetään virka-apua tartuntaketjujen 
jäljittämisessä. 
Mobiili-Hellewin saa Android-älypuhelimeen Play 
Kaupasta ja IPhoneen App Storesta. Läppärillä 
sitä voi käyttää pelkällä selainohjelmalla. 

Tietosuojatestin uusi versio 
Tietosuojatesti hävisi verkosta elokuussa ilman 
varoitusta. Onneksi tilalle tuli uusi versio joka löy-
tyy osoitteesta https://www.eoppiva.fi/koulutuk-
set/tietosuojan-abc-julkishallinnon-henkilostolle/.  
Siinä on uutta, että todistuksen saa myös sähkö-
postiin. Joe ehdit jo tehdä vanhalla, ei toki tar-
vitse uudestaan tällä tehdä. 
Työnantaja edellyttää tietosuojatestin tekemistä 
kahden vuoden välein. Viime vuonna testin teh-
neillä on nyt välivuosi. 

Jäljitysappi käyttöön 
SASKY suosittelee THL:n Koronavilkku-apin 
käyttöönottoa. Sitä voi vinkata myös kurssilaisille. 
Kyseessä on älypuhelimeen ladattava sovellus, 
joka tarkkailee ympäristöään ja vaihtaa tietoja lä-
hietäisyydellä olevien sovellusten kanssa. Tieto-
turva on kunnossa, sovellus ei tunnista käyttäjän 
tai lähellä olevien henkilöllisyyttä eikä liikkeitä. 
Jos itsellä on vahvistettu tartunta, 
apin avulla voi varoittaa anonyy-
misti niitä, joiden kanssa olet ollut 
tartunnan raja-arvoiksi asetettu-
jen vähintään 15 minuutin ajan 
alle 2 metrin etäisyydellä. 
Jos saa tällaisen varoituksen al-
tistumisesta, ihminen päättää 
itse, miten toimii seuraavaksi. Pa-
ras tapa on tietysti ottaa yhteyttä 
terveydenhuoltoon. 
Apin voi ladata Play Kaupasta ja App Storesta. 
Lisätietoa nettisivulta https://koronavilkku.fi. 

Pysytään terveinä 
Olli Ruohomäki 
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