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Toimisto tiedottaa 
• Opettajia pyydetään merkitsemään läsnäolot 

sähköisiin päiväkirjoihin ilman isompaa vii-
vettä. Tietoja tarvitaan opiskelijamäärien tilas-
tointiin, kurssilaskutuksen valmisteluun, rekla-
maatioiden käsittelyyn sekä tarvittaessa altis-
tumisten jäljittämiseen. 

• Kankaanpään toimiston Tuula on vielä tämän 
viikon etätöissä, joten asioita on hyvä hoitaa 
puhelimella ja sähköpostilla. Olli pitää putiik-
kia auki, kun ei ole opetusta tai reissua. 

• Yleissivistävän puolen pomo Pekka muutti 
työhuoneensa Ikaalisista Kankaanpäähän. 
Hänet löytää Keltaisen talon yläkerrasta, kun 
ei ole reissussa. 

• Kovien pintojen puhdistusliinoja ja käsihuuh-
teita tuli uusi lasti ja niitä saa toimistoista. 

Muutto on muutos 
Syyskuun ilouutinen on, että Petäjä on saamassa 
uusia tiloja Kankaanpäässä. Kaupungilta vapau-
tui kiinteistö Posan hammashoitolan siirryttyä ter-
veyskeskukselle. Rakennus on sadan metrin 
päässä osoitteessa Jämintie 2. 
Tilaisuuteen tartuttiin heti, sillä hyvistä tiloista on 
aina pulaa ja niillä on ottajia. Kaupungin tilapalve-
lupäällikkö Pentti Saloniemi arvioi, että talo voisi 
olla muuttokunnossa joulukuun alussa. Muutta-
maan päästään siis joulutauolla. Mikäli kaikki su-
juu aikataulussa, ryhmät voisivat alkaa kevätkau-
den uusissa tiloissa. Tämän jälkeen Keltaisen ta-
lon ja Rantalan käyttö opistotoimintaan päättyy. 
Nykyiset tilat ovat kotoisat, mutta eivät enää täytä 
oppilaitokselle asetettuja vaatimuksia. Kurssipa-
lautteissa on pitkään saatu huonoimmat tulokset 
tiloista, eikä esteettömyydestä voida edes puhua. 
Uudet tilat ovat yhdessä tasossa, ilmanvaihto ja 
lämmitys toimivat ja yleisilme on vaalea ja siisti. 
Kellarikerroksesta saadaan lisäksi tarvittavaa va-
rastotilaa. Piha on asvaltoitu ja valaistu, sisään 
pääsee pyörätuolilla ja viereisen päiväkodin park-
kipaikka on iltaisin tyhjä. Keskittäminen yhteen 
rakennukseen helpottaa myös siivousta, kulun-
valvontaa ja kiinteistöhuoltoa. 
Muutto on myös henkinen muutos. Meillä on nyt 
syksy aikaa käyttää varastoja pieniksi, konmarit-
taa turhaa pois ja jättää pitkiä jäähyväisiä.  
Tilojen mahdollisuudet ja rajoitukset vaikuttavat 
opiston toimintaan ja opetustarjontaan. Nykyistä 
toimintaa ei voi suoraan kopioida uusiin tiloihin, 
sillä niiden rajoitukset ja mahdollisuudet ovat eri-
laiset. Joudumme varmasti sommittelemaan ai-
katauluja ja kursseja uudelleen. Onneksi se on 
leipätyötämme ja olemme siinä tosi hyviä. 

Kehityskeskustelut siirtyivät syksylle 
Viime kevään kehityskeskustelut siirrettiin sattu-
neesta syystä syyskaudelle. Muutoksena viime-
vuotiseen Pekka juttelee nyt päätoimisten ja Olli 
tuntiopettajien kanssa.  
Meillä on yli 90 tuntiopettajaa, joista osa kutsu-
taan kehityskeskusteluun. Kutsut ohjeineen tule-
vat sähköpostilla tällä viikolla. Tuntiopettajille kor-
vataan matkat sekä tunti muun työn työaikaa. 

Petäjä mukana kuntakokeilussa 
Pirkanmaalla käynnistyy ensi vuoden alussa työl-
lisyyden kuntakokeilu. Sen kohderyhmänä ovat 
ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työn-
hakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivära-
haan, kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahan-
muuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoi-
mapalveluissa. Kokeilu koskee opiston toiminta-
alueesta Parkanon kaupunkia ja Kihniön kuntaa. 
Petäjä-opiston roolina on toteuttaa kokeilun koh-
deryhmälle lyhytkestoisia koulutuksia, joiden ta-
voitteena on osallistujien opiskelu- ja työllistymis-
mahdollisuuksien parantaminen. Koulutukset 
ovat matalan kynnyksen lyhytkoulutuksia, joissa 
keskitytään osallistujien perustaitojen kehittämi-
seen esimerkiksi opiskelutaidot, työelämätaidot, 
elämän hallinta ym. 
Koulutuksille on varattu noin 500-550 opetustun-
tia vuodelle 2021. Ensimmäiset on tarkoitus 
käynnistää tammikuussa 2021. Petäjä-opistolla 
kuntakokeilua koordinoi kulutussuunnittelija Jyrki 
Käppi. Jos teillä on ajatuksia ja ideoita työttömille 
suunnatuista lyhytkoulutuksista ottakaa yhteyk-
siä: jyrki.kappi@sasky.fi 050 4068 054. 

Syksyn tilastoja 
Syyskuun tilastointipäivä oli ja meni 20.9. Data 
kertoo, että syyskaudella yhteen kertaan lasket-
tujen osallistujien määräksi arvioitiin 1600 ja tai-
teen perusopetuksessa tarkasti laskettuna 183. 
Kevätkaudella tehtiin 5347 opetustuntia ja annet-
tiin 522 tuntia etäopetusta. Syksyllä arvioidaan 
toteutuvan 5910 opetustuntia. 
Kursseja suunniteltiin syyskaudelle 305. Niistä on 
toteutumassa 246, peruuntui 46 ja keskeytyi 12. 
Numerot elävät vielä sen mukaan, miten loppu-
syksyn kurssit toteutuvat. 
 

Pysytään terveinä 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 
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