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Raisa opistojen rehtoriksi

Musiikkiopistolle ja Petäjälle on etsitty yhteistä
rehtoria talvella eläkkeelle jääneen Jukka Lehtisen seuraajaksi. Hakijoita oli yhteensä 13, joista
haastateltavaksi valittiin neljä. Haastattelujen jälkeen Saskyn opistojen rehtorin virkaan valittiin
Parkanossa asuva Raisa Rasku.
Valintapäätöksen tehnyt kuntayhtymäjohtaja
Antti Lahti kertoo Raisan olleen kokonaisarvioinnin perusteella paras yhdistelmä rehtorin virkaan.
Erityisesti hänen innostava asenteensa oli tehnyt
vaikutuksen.
Raisa kertoo odottavansa tosi innolla uuden työn
alkua, tutustumista henkilökuntaan ja yhteistyötä
Petäjän kanssa. Hän siirtyy viulunsoiton opettajan virasta rehtoriksi 1.8. Kevään rehtorihommia
hoitanut Ville Koppanen palaa syksyllä vanhaan
lyömäsoitinten päätoimisen opettajan työhönsä.
Yleissivistävän koulutuksen johtaja Pekka Simberg kertoo, että nyt tärkeintä on suunnata katse
tulevaan vuoteen ja miettiä millaista yhteistyötä
opistomme voivat tehdä ensi syksystä alkaen.

Pirkanmaan rajoitukset jatkuvat

Pirkanmaan todettiin 23.3. olevan edelleenkin
epidemian leviämisvaiheessa. Suositukset koskevat aikuisten lisäksi myös lasten ja nuorten
ryhmiä, missä paikalla on enemmän kuin yksi oppilas. Sairaanhoitopiirin tiedote on tässä.
Parkano ja Kihniö jatkavat julkisten tilojen sulkua
ja aikuisten harrastustoiminnan keskeytystä 18.4.
saakka. Lasten ja nuorten harrastustoiminta on
keskeytetty 5.4. saakka. Parkanon tiedote löytyy
tästä ja Kihniön tästä.

Satakunnan lapset saavat harrastaa

Satakunnan ATTR päätti suositella 25.3. jatkaa
aikuisten harrastustoiminnan keskeytystä 18.4.
saakka lukuun ottamatta etäyhteyksin järjestettävää. Sairaanhoitopiiri infosivu löytyy tästä.
Satakunnassa voidaan järjestää harrastustoimintaa alle 13-vuotiaille. Avi on poistanut siitä 10
hengen maksimiosallistujamäärän, mutta velvoittaa, että asiakkaille ja osallistujille tarkoitetuissa
tiloissa lähikontaktit voidaan oikeasti välttää.
Lounais-Suomen AVI sallii korkeintaan kuuden
hengen kokoontumiset sisällä ja ulkona THL:n
turvaohjeita tarkasti noudattaen. Tämä määräys
on voimassa 26.4. asti. Tiedote löytyy tästä.
Petäjässä näitä sovelletaan Kankaanpään, Karvian ja Pomarkun kuntien toimintaan.

Palkallista koulutusta tuntien tilalle

Petäjän opettajille lähetettiin 15.3. sähköpostikysely. Siihen vastaaminen on tärkeää, sillä näihin
koulutuksiin osallistumisesta maksetaan palkkaa.
Vastauksia odotetaan su 28.3. saakka.
Työnantaja tarjoaa koulutusta korvaamaan tunteja, jotka uhkaavat jäädä kevätkaudella toteutumatta kuntien ja viranomaisten rajoitusten vuoksi.
Koulutuksiin osallistumaan ei olla lähdetty määräämään, vaan on koottu tarjonta, mistä jokainen
voi valita omien tarpeidensa mukaan.
Tarjontaa on hyvinvoinnin, tietotekniikan perustaitojen sekä etäopetusvalmiuksien kehittämiseen.
Lisäksi on mahdollista esittää omiakin toiveita.
•
•
•
•
•

Koulutuksiin osallistumisesta saa normaalin
opetustyön tuntipalkan muun työn tuntien eli
60 minuutin osallistumisesta.
Kouluttajana toimimisesta saa normaalin opetustyön tuntipalkan 45 minuutin oppitunnista.
Myös matkakulut korvataan.
Suuri osa koulutuksista on yhden illan mittaisia, laajempiin aiheisiin on käytettävissä tarvittava määrä aikaa.
Korvausta maksetaan korkeintaan sen verran
kuinka kullekin jää pitämättömiä tunteja keskeytysten ja peruutusten vuoksi.

Matkalaskusysteemin vaihtoviikko

Toimisto pyytää laskuttamaan 28.3. asti tehdyt
matkat tallentamalla matkalaskut vanhaan systeemiin ma 29.3. mennessä. Tällöin ne ehditään
tarkastaa, hyväksyä ja lähettää maksuun ennen
kuin systeemin käyttö päättyy ke 31.3.
Ma 29.3. tehtyjen matkojen laskut syötetään uuteen systeemiin. Tunnuksia ei vielä ole luotu eikä
jaettu, mutta lähipäivinä ovat tulossa. Asia on
kuntayhtymän tietohallinnon työlistalla.

Kirjanpidon aikataulua

Pääkirjanpitäjä Leena Virtanen viestittää Saskyn
kirjanpidon aikataulujen muutoksista. Nyt aletaan
tehdä tammi-maaliskuun osavuosikatsausta ja tavoitteena on tietysti, että alkuvuoden tiedot tulevat siihen oikein.
Niinpä reskontrat suljetaan tammi-maaliskuun
osalta ostolaskuilta 15.4. myyntilaskuilta 16.4. ja
muistiotositteilta 21.4. kello 8. Tämä tarkoittaa
suomeksi sitä, että alkuvuoden laskut pitää hoitaa eteenpäin ja muistiotositteet lähettää kirjanpitoon nyt huhtikuun alkupuolella.
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