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Muistathan laskuttaa tuntisi 
Ilmoittakaa henkilöstökoulutuksiin osallistumisen 
ja korvaavan tai muun työn tuntinne tuntimuu-
toslomakkeella toimistoon. Asiointisi helpottuu, 
kun samalla paperilla voit selvittää päiväsi ja tun-
tisi myös työttömyyskassallesi. 
Lomarahoja on laskettu ja maksettu mahdollisim-
man monelle 31.5. Niille, joilla on tunteja vielä ke-
säkuun puolella, lomarahat tulevat kesäkuussa. 
Ilmoita kesäkuussa tehdyt tunnit ja koulutukset 
15.6. mennessä, jolloin ne ehtivät maksuun 30.6.  

Kurssitietojen julkaisupäivät 
Ensi lukuvuoden kurssitarjonta on enää viimeisiä 
viilauksia vaille valmis. Kurssitiedot julkaistaan 
netissä 1.7. ja painettu esite saadaan 11.8. 
Esitettä ei jaeta tänäkään vuonna joka kotiin. Ne 
tulevat noudettaviksi opiston toimistoihin, kirjas-
toihin, kunnantaloille ja TE-toimistoon.  
Kauempana asuvia ja nettiyhteyksiä vailla olevia 
palvellaan lähettämällä esite kirjepostissa, kun-
han asiasta ilmoittaa toimistoon. 

Syyskauden aikataulu 
• 13.8. klo 9 Ilmoittautuminen alkaa 
• 11.8. Opintoesitteet noudettavissa 
• 16.8. Pisaman ja Näppärän syyskausi alkaa 
• 3.9. klo 17-20 Petäjän opettajankokous 
• 6.9. Kansalaisopiston syyskausi alkaa 
• 18.-24.10. Syysloma Kihniöllä ja Parkanossa 
• 25.-31.10 Syysloma Kankaanpäässä,  

Karviassa ja Pomarkussa 
• 5.12. Kansalaisopiston, Pisaman ja Näppärän 

syyskausi päättyy 

Ollaanko syksyllä normaalissa? 
Kaikki toivomme, että opiston voidaan käynnistää 
normaalisti taas syksyllä. Varaudutaan kuitenkin 
kaikkeen mihin voidaan. Toiveikkuutta lisäävät 
rokotuskattavuuden kasvu sekä tapausmäärien 
väheneminen. Epävarmuutta tuovat uusien virus-
muunnosten leviäminen sekä rajoitusten höllen-
tämisen vaikutus tartuntamääriin. 
Hallituksen exit-suunnitelmasta pistää silmään, 
ettei siihen ole kirjattu, milloin aikuisten ryhmä-
harrastukset sisätiloissa voidaan taas aloittaa. Ne 
kun eivät ole kriisioloissa välttämättömiä.  
Tämän vuoksi emme aloita aikuisten kursseja en-
nen lukukauden virallista alkua eli 6.9. Jospa sil-
loin päästään aloittamaan lukuvuosi puhtaalta ja 
desinfioidulta pöydältä. Lasten ja nuorten kuva-
taide- ja käsityökoulu starttaavat silti jo 16.8.  

Syksy tuo muutosten tuulia 
Ensi lukuvuoden käytäntöihin on tulossa useita 
muutoksia katovuoden antamista opeista, osallis-
tumisesteiden madaltamisesta sekä käytäntöjen 
vertailusta eri opistojen kanssa. Tässä ne tiiviisti: 
• Raisa Rasku aloittaa Ylä-Satakunnan mu-

siikkiopiston ja Petäjä-opiston yhteisenä reh-
torina 1.8.2021 

• Kurssit käynnistetään jo viidellä osallistujalla. 
Tämä parantaa kurssien käynnistymistä, jos 
alkusyksyllä on vielä arkuutta osallistua tai 
ryhmäkokoihin liittyviä rajoituksia. 

• Kurssit laskutetaan taas lukukausittain. 
• Kansalaisopistokurssien kevätkausi kestää 

12 viikkoa (nyt olisi ollut 12 tai 13 vk) 
• Edellisestä johtuen pitkien kaksoistunnin 

kurssien tuntimäärä putoaa 50:stä 48:aan ja 
kurssimaksu 64:stä 52 euroon. 

• 20-29-tuntisten kurssien kurssimaksu muut-
tuu 40:stä 35 euroon. 

• Osallistujamäärät katsotaan syyskauden lo-
pulla. Kurssit, joissa osallistuminen pysyy hy-
vänä jatkavat keväälle. Kurssit, joissa osallis-
tujat hupenevat keskeytetään joulutauolta.  

• Edellisestä johtuen työsopimukset tehdään 
lukukausittain ja toimitetaan vasta opettajan-
kokouksessa. Keväälle tehdään uudet sopi-
mukset jatkavista kursseista. 

• TES-yleiskorotus nosti palkkoja 1.4.2021. 
• Etäopetuksen korvausperusteista kansalais-

opistossa tehty paikallinen sopimus tulee voi-
maan 1.8.2021. Siinä reaaliaikaisena verkko-
videona annetusta opetuksesta korvataan 
sama kuin lähiopetuksestakin, eli tunnin 
palkka 45 minuutin oppitunnista. 

• Kankaanpään Rantalan kiinteistön käyttö 
päättyi ja siellä pidetyt kurssit aloittavat syk-
syllä uudella opistotalolla Jämintie 2C:ssä. 

Lämmin kiitos ja hyvää kesää! 
Jos ihan suoraan sanotaan, päättynyt kevätkausi 
on ollut aivan karmea. Ainoa hyvä puoli, että se 
alkaa olla takanapäin. En tähän summaa vuoden 
kaikkia vaiheita, sillä kukaan ei halua elää niitä 
mielessään uudelleen. Paras ajatella, että tästä-
kin selvittiin hengissä ja enimmäkseen terveinä. 
Mennään eteenpäin kohti parempia aikoja. 
Tässä koko Petäjän porukalle lämmin kiitos siitä, 
että jaksettiin yhdessä tämä läpi. Toivon kaikille 
rentouttavaa kesää ja terveenä pysymistä. 

Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 
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