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Parkanon koronatilanne 
Parkanon kaupunki tiedottaa, että kunnassa on 
eristyksessä 16 koronaan sairastunutta ja että 
karanteeniin on asetettu 58 altistunutta. Kihniöllä 
karanteenissa on kaksi. 
Rajoitustoimena siirrämme Parkanon Kaarnaan 
suunnitellut aikuisten kieliryhmät väliaikaisesti 
Opintotalon mikroluokkaan (Sepänkatu 4).  
Pienennämme näin tartuntavaaraa koululaisten ja 
aikuisten ryhmien välillä. Siirto ei koske lasten ja 
nuorten ryhmiä, he kun ovat kuitenkin koulupäi-
vänsä Kaarnassa. 

Paikallaolijat sähköiseen päiväkirjaan 
Toimisto pyytää kirjaamaan kurssilaisten paikal-
laolot sähköiseen päiväkirjaan. Lokakuun pal-
kanmaksun valmistelussa huomattiin, että monel-
ta merkinnät vielä puuttuvat. 
Unohtuneen salasanan voi vaihtaa itsekin, mutta 
jos se ei onnistu tai tunnus on vanhentunut, ota 
yhteyttä apulaisrehtoriin. 

Johtoryhmän koronalinjaukset 
Saskyn johtoryhmä on käsitellyt kokouksessaan 
28.9. Covid19-infektioon liittyviä kuntayhtymäta-
soisia linjauksia. Linjaukset perustuvat sekä val-
takunnallisiin että alueellisiin suosituksiin.  
Hygienia Hyvä käsihygienia on edelleen paras 
keino välttää infektion leviämistä.  
Maskisuositus Kuntayhtymässä on edelleen 
voimassa vahva maskisuositus.  
Turvavälit Kuntayhtymässä pidetään edelleen 
turvavälejä sekä vältetään lähikontakteja.  
Matkustus Kansainvälinen liikkuvuustoiminta 
pyritään käynnistämään ensi vuoden alusta, mi-
käli Covid19-infektion suhteen ei tule takapakkia. 
Tämän vuoden puolella toteutetaan vain erikseen 
luvan saaneet kansainvälisyystapaamiset.  
Etätyö Valtakunnallisen etätyösuosituksen mu-
kaisesti niiden henkilöiden osalta, joiden tehtävät 
sallivat etätyön tekemisen, etätyötä voi tehdä 
nykyisen mallin mukaisesti 15.10. saakka, jonka 
jälkeen noudatetaan Saskyn etätyöohjetta.  
Sairastuminen Mikäli sairastut flunssaoireisiin, 
hakeudu testiin, mikäli et ole saanut kahta roko-
tetta tai sairastanut Covid19-infektiota. Muussa 
tapauksessa ole yhteydessä esihenkilöösi ja väl-
tä työskentelyä työtiloissa sairaana. 

THL:n uusi maskisuositus 
THL on julkaissut uuden maskisuosituksen 30.9. 
Sen uudet kirjaukset ovat: 
Käytä maskia oman harkintasi mukaan. Harkitse 
maskin käyttöä etenkin, jos et ole saanut täyttä 
rokotussarjaa. 
Suosittelemme maskin käyttöä etenkin julkisissa 
sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisi-
aan.  
Lisäksi suosittelemme maskin käyttöä julkisessa 
liikenteessä. 
Alueelliset viranomaiset voivat antaa omaa aluet-
taan koskevia maskisuosituksia, jotka perustuvat 
alueelliseen epidemiatilanteeseen. 
Satakunnassa suositellaan kuitenkin edelleen 
laajaa maskisuositusta edellä mainittuun syyhyn 
perustuen. 

Gramexin poikkeustila päättyy 
Musiikin tekijänoikeuksia valvova Gramex lopet-
taa poikkeusolojen ajaksi annetun luvan kaupalli-
sen musiikin striimaamisesta syyskuun loppuun. 
Lokakuun alusta alkaen ei siis enää ole luvallista 
striimata kaupallista musiikkia ilman asianmu-
kaista lupaa. Kunnan sopimus musiikin käytöstä 
kunnan tilaisuuksissa ei tähän käyttötapaan riitä. 
Opistolle tämä merkitsee, ettei Gramexin alaista 
kaupallista musiikkia ole enää luvallista striimata 
1.10. alkaen. Eniten tämä koskee liikuntaryhmien 
hybridi- ja verkkovideo-opetusta. 

Matkalaskutunnuksia odotellaan 
Saskyn tietohallinto luo tunnukset uuteen matka-
laskuohjelmaan ja toimittaa ne teille suoraan 
sähköpostilla. Puuhassa on kuitenkin kestänyt 
toivottua kauemmin, ja moni on niitä jo kysellyt. 
Mikäli käytössäsi on sasky.fi -sähköposti, katso, 
ovatko tunnusviesti siellä jo odottamassa. 

Toimistojen syyslomat 
• Parkanon toimisto on suljettu Pirkanmaan 

syyslomaviikolla ke-pe 20.-22.10. 
• Kankaanpään toimisto on suljettu pe 22.10. 

sekä ke-pe 27.-29.10. 
• Apulaisrehtori on syyslomalla 25.-31.10. 
 
Pian päästään haravahommiin! 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 
 

https://www.parkano.fi/tiedote-parkanossa-16-koronaan-sairastunutta-ja-58-altistunutta/
https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-maskisuositustaan-maskia-kannattaa-yha-kayttaa-ruuhkaisissa-julkisissa-sisatiloissa-etenkin-jos-on-rokottamaton-?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
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