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Mitä 28.3. jälkeen? 
Nyt meillä toimivat alle 13-vuotaiden kurssit, joista 
suuri osa on lasten kuvataide- ja käsityökoulua. Li-
säksi muutama aikuisten kurssi jatkaa etäopetuksena. 
Suunnitelmana on jatkaa ryhmien toimintaa heti, kun 
rajoitukset on purettu eli 29.3. alkaen. 
Osa kursseista saadaan vietyä loppuun, kun kursseja 
voidaan pitää toukokuun loppuun asti. 
Osaa kursseista ei kuitenkaan enää ehditä toteuttaa 
suunnitellussa laajuudessaan.  
Tilanne on kuitenkin erilainen eri kunnissa. Paras Po-
markussa ja heikoin Parkanossa ja Kihniöllä.  
Näistä syistä nyt ei olla tekemässä päätöstä koko 
opiston koko loppukevään peruuttamisesta. 

Tuntien tilalle koulutusta 
SASKY ei ole tänä keväänä Petäjä-opiston osalta me-
nossa toiminnan keskeyttämisen, yt-neuvottelujen ja 
palkanmaksun keskeyttämisen tielle. Sen sijaan työn-
antaja tarjoaa koulutusta ja etsii korvaavaa työtä työ-
sopimuksissa sovittujen ja toteutumatta jäävien tun-
tien verran. 
Tähän liittyen sähköpostiisi tulee pian koulutustarveky-
sely. Siihen on koottu muhkea tarjonta hyvinvoinnin, 
digitaitojen sekä etäopetuksen teemoista. Kyselyyn 
voi kertoa myös omista kurssitoiveista. 
Petäjässä on niin monenlaista osaamista, että suurin 
osa koulutuksista voidaan järjestää omalla porukalla. 
Kyselyssä voikin ilmoittautua halukkaaksi joko opetta-
maan tai osallistumaan haluamilleen kursseille. 
• Koulutusten vetämisestä saa normaalin tunnin 

palkan 45 minuutin oppitunnista. 
• Koulutuksiin osallistumisesta saa normaalin tunnin 

palkan 60 minuutin muun työn tunnista. 
• Palkka maksetaan pidettyjen opetus- ja osallistu-

mistuntien määrän ja aikataulun mukaan. 
Toimintamallista on keskusteltu ja sovittu Ylsin johta-
jan, henkilöstöpäällikön, rehtoreiden sekä luottamus-
miesten kesken. 

Muutakin voidaan miettiä 
Pyrimme löytämään peruuntuneiden opetustuntien ti-
lalle korvaavaa työtä. Suurin työkohde on Rantalan 
kiinteistön tyhjentäminen muuttoa varten. Toiminta 
päättyy siellä tähän kevääseen. 
Toisena kohteena on uuden opistotalon viimeistelyyn 
liittyvät työt. Näitä on esimerkiksi luokkien ja varasto-
jen järjestäminen, tekstiilien tekeminen, sekä uunien 
muuttoon liittyvät järjestelyt. 
Näiden lisäksi voidaan jo alkaa kääntää katsetta tule-
vaan lukukauteen. Korvaavaksi työksi voidaan sopia 
esimerkiksi työkaluhuolto, ensi lukuvuoden kursseilla 
tarvittavien mallitöiden, työohjeiden, vaihekuvien, 
kurssien esittelyvideoiden tai tekstien laadinta, esite-
tekstien kielenkäännöstyö. Ole yhteydessä asiasta 
apulaisrehtoriin, niin sovitaan urakat ja aikataulut. 

Asian voi ajatella niin, että kurssien toteutumatta jää-
villä tunneilla saadaan maksettua työaikaa viedä opis-
toa eteenpäin. Mikä sellaista voisit tehdä? Luovia ke-
hittämisajatuksia odotetaan tässä teiltä. 

Myös näyttelyä on toivottu 
Edellisen kirjeen jälkeen tuli yhteydenottoja, voitai-
siinko näyttelytoimintaa kuitenkin järjestää.  Meillähän 
on vielä varaus Kankaanpään Galleriaan pariksi vii-
koksi 24.4. alkaen.  
Gallerian vetäjän Maija Anttilan kanssa sovittiin Järjes-
telyt, joita noudattaen näyttely on mahdollista pitää. 
Päästetään kävijöitä kerrallaan korkeintaan kymme-
nen, laitetaan ovensuuhun käsidesiautomaatti sekä 
ohjeet kasvomaskien käytöstä ja turvaväleistä. Avin 
määräykset varmasti vielä muuttuvat, joten päivitetään 
turvasuunnitelmaa aina muutosten mukaan. 
Aikuisten ryhmissä on varmasti valmiita pienempiä 
töitä syyskaudelta. Lisäksi Pisamat ja Näppärät ovat 
tehneet töitä lähes koko kauden. 
Paras on tehdä yhteisnäyttely oppilaiden ja opettajien 
töistä. Kaikki yhdessä, niin Näppärät, Pisamat kuin ai-
kuisten kurssitkin. 
Olisi hienoa saada näyttely kuitenkin tehtyä. Saada jo-
tain mukavaa oudon talven päätteeksi, tekijöille ja toi-
minnalle huomiota, paikkakunnalle kulttuuritarjontaa 
sekä opettajille korvaavaa työtä kurssien keskeytymi-
sistä. Tarjolla on siis töiden vastaanottoa, näyttelyn ra-
kentamista, kävijöiden vastaanottoa, näyttelyvalvon-
taa, purkua, jälkisiivousta ja töiden palauttamista. Kor-
vaavasta työstä saa normaalin opetustunnin palkan. 
Onko tämä mahdollista myös muualla, riippuu kuntien 
päätöksistä. Julkisten tilojen sulkeminen koskee myös 
kirjastoja, joten muita kuin aulavitriinejä tai näyteikku-
nanäyttelyitä ei ehkä kannata ajatella.  
Opettajia pyydetään ilmoittamaan maaliskuun loppuun 
mennessä, tuleeko sinulta tai ryhmältäsi töitä näytte-
lyyn. Pialle kuvataiteista ja Maritalle käsitöistä.  
Myös Parkanoon musiikkiopistolle toivotaan näyttelyä, 
mutta nykyrajoitusten mukaan se ei välttämättä ei 
mahdollista. Sama tilanne on kirjastoissa, kun kuntien 
tilat on pitkälti suljettu. 

Matkalaskuohjelma vaihtuu 
Matkalaskujärjestelmän uusi versio tulee käyt-
töön 1.4. Parannuksia ovat ajopäiväkirjamainen 
matkalasku sekä mobiiliversio. Maaliskuun mat-
kat kannattaa laskuttaa hyvissä ajoin ennen kuun 
vaihdetta, sillä vaihdon jälkeen vanhaan järjestel-
mään syötettyjä laskuja ei enää käsitellä. Uuden 
systeemin osoite, tunnukset, salasana ja ohjeet 
toimitetaan teille sähköpostilla lähiaikoina. 

Kyllä tämä tästä vielä.. 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 
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