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Nettikysely opettajille ja rehtoreille 
Kyselyn avulla kartoitetaan opettajien, opetusalan 
asiantuntijoiden ja johdon näkemyksiä poikkeus-
ajan opetusjärjestelyistä ja vaikutuksesta työhön. 
Kysymme näkemyksiäsi muun muassa turvalli-
suuteen, työhyvinvointiin ja välineistöön liittyen.  
Vastaaminen on vapaaehtoista. Voit jättää kysy-
myksiä väliin ja myös palata takaisin. Kyselyn voi 
keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Kun lomake on 
valmis, valitse Lähetä-painike. 
On erittäin tärkeää, että kerrot näkemyksesi ja 
kokemuksesi, jotta saamme opettajien ja rehto-
reiden äänen kuuluviin poikkeusaikaa koskevissa 
asioissa. Käytämme tuloksia edunvalvontatyössä 
sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistys-
työn koulutuspoliittisessa vaikuttamistyössä. Ky-
selyn tulokset myös uutisoidaan. 
Antamasi tiedot ovat ehdottoman luottamukselli-
sia. Kyselyyn tuloksista ei yksittäistä vastaajaa 
pysty tunnistamaan. Vastaamalla kyselyyn annat 
suostumuksesi siihen, että voimme hyödyntää 
vastauksiasi tehdessämme kyselystä julkaisuja, 
esityksiä ja raportteja.  
Kyselyaineisto käsitellään ja säilytetään tietotur-
vallisesti OAJ:n palvelimella. Ne tallennetaan il-
man vastaajan henkilötietoja ja käsitellään niin, 
ettei henkilötietoja voida yhdistää missään vai-
heessa. Tiedot tuhotaan vuoden kuluttua.   
Kyselyssä vapaaehtoisesti annettuja henkilötie-
toja käytetään vain siinä tarkoituksessa, kun tar-
vitsemme haastateltavia. Mikäli annat kyselylo-
makkeessa suostumuksesi ja yhteystietosi, saa-
tamme olla sinuun yhteydessä.  
Kyselyyn vastaaminen vie noin 20-30 minuuttia 
riippuen siitä, kuinka paljon vastaat avoimiin ky-
symyksiin, vastaamisaikaa 13.11.2020 saakka. 
Linkki kyselyyn: https://link.webropolsur-
veys.com/S/49AC4E9408780AF6 
Jos linkin tai kyselyn kanssa ongelmia, ota  
yhteyttä vesa.ilves(at)oaj.fi  
Kyselyn toteuttavat yhdessä OKM, OPH, Kunta-
liitto, KoL, TPO-liitto, Konservatorioliitto ja OAJ.  

Satakunnan shp:n suositukset 
Satakunnan sairaanhoitopiiri päivitti koronasuosi-
tuksensa, joihin on tiivistetty 23.10. voimassa ole-
vat valtakunnalliset suositukset sekä sivulle linki-
tettynä Satakunnan maskisuositukset. Pirkan-
maan suositukset ovat ennallaan. 
 

Tieke-Tube 
Tieke eli Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 
on pyörittänyt puolitoista vuotta hanketta, missä 
on edistetty digitalisaation hyödyntämistä va-
paassa sivistystyössä. Olemme olleet tässä mu-
kana yhtenä pilottiopistona. 
Vaikka VS-Digi hanke on päättymässä, siinä jär-
jestettyjen tapahtumien tallenteet ovat saatavilla 
YouTubessa. Kahdenkymmenen videon soittolis-
talla on mm. videoiden suunnittelua ja tekemistä, 
tekijänoikeusasiaa ja webinaarien järjestämistä. 
Soittolista löytyy tästä. 

Kurssilaskutus alkaa 
Kurssilaskutus on käynnistetty tänä vuonna taval-
lista myöhempään ja syyn varmasti arvaatte. Nyt 
ovat ensimmäiset erät lähteneet tällä viikolla. 
Muutoksena aiempaan nyt laskutetaan yhdessä 
erässä eli koko lukuvuosi kerrallaan. 
Poikkeuksena lasten ja nuorten käsityö- ja kuva-
taidekoulut, jotka laskutetaan vanhaan tyyliin 
kahdessa erässä eli lukukausittain. 
Mikäli osallistujat kyselevät laskujen perään, 
heille on hyvä kertoa, että tulossa ovat pääosin 
marraskuun aikana. Kurssilaskuja ei voida tekni-
sistä syistä muodostaa kaikkia kerralla, vaan niitä 
tehdään eräajoina. 

Hyviä eläkepäiviä Jukalle 
Ylä-Satakunnan musiikkiopiston apulaisrehtori 
Jukka Lehtisen viimeinen työpäivä oli lokakuun 
lopussa, mistä hän siirtyy lomien jälkeen viettä-
mään eläkepäiviä. 
Ei onneksi ihan kokonaan, sillä hän lupasi jatkaa 
Parkanon Nuorekkaiden miesten kuoron kanssa 
ainakin kevääseen saakka. 
Paikka avautuu haettavaksi lähiaikoina ja uusi 
rehtori voi aloittaa helmikuun alussa. Virka on 
opistojen yhteinen, eli se sisältää musiikkiopiston 
sekä kansalaisopiston rehtorin tehtävät. 

 
Nuorekkaiden miesten kuoro konsertoi Kaarnassa 1.11. 

Kirkasvalolamput käyttöön 
Olli Ruohomäki 
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