Petäjä-opiston uutiskirje
9.8.2021

Esitteet tuli painosta

Rekkakuorma Petäjän esitteitä tuli
aamulla Kankaanpään toimistoon.
Niitä jaetaan eteenpäin noudettavaksi 11.8. alkaen toimistosta, kirjastosta, kunnantalolta ja TE-toimistosta. Kurssitiedot ovat olleet näkyvillä netissä jo heinäkuun alusta.
Kauempana asuville ja ilman nettiä
eläville lähetetään esite kirjepostina,
kunhan toimistosta tätä pyytää.

Syyskauden aikataulu
•
•
•
•
•
•
•

13.8. klo 9 Ilmoittautuminen kursseille alkaa
16.8. Pisaman ja Näppärän syyskausi alkaa
3.9. klo 17-20 opettajankokous
6.9. Kansalaisopiston syyskausi alkaa
18.-24.10. Syysloma Kihniöllä ja Parkanossa
25.-31.10 Syysloma Kankaanpäässä,
Karviassa ja Pomarkussa
5.12. Syyskausi päättyy

Uusia juttuja ja muutoksia aiempaan

Uusi lukuvuosi tuo monta muutosta käytäntöihimme.
On otettu oppia viime vuodesta, vertailtu muiden opistojen käytäntöjä ja pyritty madaltamaan osallistumisen
esteitä. Tässä uudet jutut tiiviisti:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Raisa Rasku aloitti musiikkiopiston ja Petäjän yhteisenä rehtorina 1.8.2021
Kurssit voidaan toteuttaa jo viidellä osallistujalla.
Tämä parantaa kurssien käynnistymistä etenkin,
mikäli ryhmäkokoja joudutaan taas rajoittamaan.
Kurssien kokoontumisajat ilmoitetaan nyt ilman
taukoja. Esim. kolmoistunti klo 18.00-20.15.
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 muuttuu
40:stä 35 euroon.
Osallistujamäärät katsotaan syyskauden lopulla.
Kurssit, joissa osallistuminen pysyy hyvänä jatkavat keväälle. Kurssit, joissa osallistujat hupenevat
keskeytetään joulutauolta.
Edellisestä johtuen työsopimukset tehdään lukukausittain. Toisin sanoen keväälle tulee uudet sopimukset jatkavista kursseista.
TES-yleiskorotus nosti palkkoja 1.4.2021.
Petäjässä tehty paikallinen sopimus etäopetuksen
korvausperusteista tuli voimaan 1.8.2021. Siinä
reaaliaikainen etävideo-opetus rinnastetaan lähiopetukseen ja korvataan samalla lailla eli tunnin
palkka 45 minuutin oppitunnista.
Kankaanpään Rantalan kiinteistön käyttö päättyi
ja siellä pidetyt kurssit aloittavat syksyllä uudella
opistotalolla Jämintie 2C:ssä.

Opekokous Ikaalisissa 3.9.

Lukuvuoden aloitus eli Petäjän yleinen opettajainkokous on Ikaalisten kylpylässä pe 3.9.2021 klo 17-20.
17:00 Päivällinen: Lohipastramia, kauden salaatteja
ja yrttivuolukermaa. Grillattua maalaiskananpoikaa, vehnää ja kasviksia. Suklaakakkua ja
vaniljavaahtoa
18:00 Rehtorin alkusanat, Raisa Rasku
Ylsin johtajan terveiset, Pekka Simberg
Uudet someohjeet, Emilia Ruuskanen
Tietoisku muistihäiriöistä, Marja Kivimäki
Mitä uutta Petäjässä, Olli Ruohomäki
Keskustelua ja kysymyksiä
20:00 Tilaisuus päättyy
Tilaisuudessa tutustuu porukkaan, saa työsopimuksen
ja opettajan oppaan sekä perehdytystä opiston käytäntöihin. Lisäksi voi kysellä mikä mieltä askarruttaa.
Yhteiskuljetukset Parkanon Musiikkiopiston pihasta
16:20 ja Kankaanpäästä Petäjän pihasta 16:15. Paluumatkalle lähdetään tilaisuuden päätyttyä. Muualta
päin tuleville korvataan kilometrikulut normaalisti.
Ilmoittaudu toimistoon ma 30.8. klo 15 mennessä.
Kaijalle Parkanoon puh. 044 045 5510 tai Tuulalle
Kankaanpäähän puh. 044 5800 520. Kerro myös, tuletko yhteiskuljetuksella ja erityisruokavaliosta.

Vahva suositus maskien käytöstä

Satakunnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien suositukset sallivat lasten ja aikuisten harrastusryhmien
käynnistämisen sisätiloissa, kunhan turvaohjeita noudatetaan. Maskien käytöstä annettiin vahva suositus
Yli 12-vuotiaille
Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
• Työyhteisöissä, jos samassa sisätilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä.
• Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen
on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun
paikalla on runsaasti ihmisiä
• Lähikontakteja suositellaan mahdollisuuksien mukaan välttämään.
OKM:n 5.8. suosituksissa oppilaitosten opetustoimintaan ei enää sovelleta yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia, kuten AVI:n henkilömäärärajoja.
Posan tartuntatautilääkäri Margit Seppälä viestittää,
että vallalla oleva delta-variantti leviää helposti ja on
valitettavan vähäoireinen ja siksi rokotukset kaikille
ovat ensiarvoisen tärkeää.
Jatkamme siis turvaohjeiden noudattamista, tehostettua hygieniaa ja viestintää. Seuraamme kuntien päätöksiä ja viranomaisten suosituksia ja määräyksiä.
•
•

Varaudumme tarvittaessa keskeyttämään lähiopetuksen tietyn ikäisille, tietyissä kunnissa tai tietyntyyppisillä kursseilla. Jos näin käy, siirrymme mahdollisuuksien mukaan etäopetukseen.
Olli Ruohomäki
apulaisrehtori

Parkanon toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 1 39700 Parkano kaija.haapamaki(at)sasky.fi puh. 044 045 5510
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