
Petäjä-opiston uutiskirje 
13.10.2021 

Parkanon toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 1 39700 Parkano kaija.haapamaki(at)sasky.fi puh. 044 045 5510  
Kankaanpään toimisto avoinna ma-pe 9-15 Jämintie 2C 38700 Kankaanpää tuula.luoma(at)sasky.fi puh. 044 5800 520  

Kielet voivat jatkaa Sepänkadulla 
Parkanon koulukeskuksen koronatilanteen vuoksi 
Opintotalolle siirtyneet kielikurssit voivat halutes-
saan jatkaa siellä kokoontumistaan. Ryhmissä on 
hyvä kuulostella osallistujien ajatuksia aiheesta. 

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. 

Etätyösuosituksesta 
Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysminis-
teriö ovat jatkaneet valtakunnallisen etätyösuosi-
tuksen voimassaoloa 15.10.2021 saakka kiihty-
mis- ja leviämisvaiheen alueilla.   
Epidemiologiseen tilanteeseen perustuen Sata-
kunnan koronanyrkki suosittaa, että etätyön 
mahdollistamista jatketaan 31.10. asti.  
Satakunnan ATTR:n etätyösuosituksen mukai-
sesti koko Saskyssa etätyötä jatketaan nykyisen 
mallin mukaisesti lokakuun loppuun saakka.  

Webinaareja opistoväelle 
Osaamisperusteisuus kansalaisopistossa  
Pe 12.11. klo 15-16.30 (etäopetus) 
Mitä osaamislähtöinen kurssisuunnittelu ja 
osaamislähtöinen arviointi tarkoittavat vapaassa 
sivistystyössä? Kouluttajana pedagogi ja työnoh-
jaaja Hanne Koli. Ilmoittaudu tästä 
Ääni työvälineenä - kestävä ja  
toimiva puheääni 
Pe 19.11. klo 15-16.30 (etäopetus) 
Opettajan työssä yksi tärkeimmistä työvälineistä 
on oma ääni. Äänenkäyttöä on mahdollista kehit-
tää paremmaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi 
niin, että työväline kestää sen kohtaamat haas-
teet hyvin ja mahdollisimman hyvään ja soivaan 
ääneen päästään mahdollisimman pienellä vai-
valla. Jo pienetkin teot ja valinnat arjessa voivat 
auttaa ääntä toimimaan ja kestämään paremmin. 
Koulutus sisältää luennointia ja harjoituksia. Kou-
luttajana FM, vokologi Johanna Leskelä. Ilmoit-
taudu tästä 
Webinaarit ovat Opetushallituksen rahoittamaa 
Satakunnan kansalaisopistojen pedagogiikan 
kehittämishanketta Osaajasta opettajaksi ja ovat 
osallistujille maksuttomia. 

Lähde käsityömessuille! 
Päiväretki Suomen Kädentaidot- messuille Tam-
pereelle pe 12.11. Lähtö Kankaanpään linja-
autoaseman yläparkilta klo 8.00, Parkanon 
linja-autoasemalta klo 8.40, paluu Tampe-
reelta klo 16.00. Matkan hinta 30 € sisältää 
bussikuljetuksen ja pääsylipun. Ilmoittaudu 
Maritalle puh. 050 406 8053 pe 5.11. men-
nessä. Maskisuositus linja-automatkalla! 

Opintosetelikurssit 
Opintoseteliavustuksen saavien kurssien listaa 
täydennettiin kahdella peruuntuneiden tilalle. 
1103312 Varttuneiden taidepaja 
1104201 Kudotaan kaunista kotiin 
1104504 Honkakosken kudonta 
1201102 Suomen kielen alkeiskurssi 
1201301 Suomen kielen alkeiden jatkokurssi 
3401102 Tietokoneen käytön jatkokurssi 
3401103 Tietotekniikan jatkokurssi 
3401303 Tietotekniikan alkeiskurssi A 
8301209 Kuntoliikunta 
8301401 Tuolijumppa 
8301702 Tuolijumppa ikäihmisille 
8302310 Senioritanssi Kankaanpää 
1104403 Lauhallaan kudonta 
Opintoseteliavustusta saatiin sen verran, että se 
kattaa 25% kurssimaksusta. Käytännössä toimi-
taan niin, että avustuksen saajat saavat syys-
kauden kurssimaksusta 50% alennuksen. 

ESS-merkinnät ja toimenpiteet 
Oma sairastuminen, virallinen karanteeni: 
ESS syykoodi 20: Sairausloma, palkallinen. Toi-
mita todistus palkkahallintoon, joka hakee Kelan 
tartuntatautipäivärahan. 
Altistuminen, virallinen kanteeni: ESS syykoo-
di 71: Yleisvaarallinen tartuntatauti, palkallinen. 
Toimita todistus palkkahallintoon, joka hakee 
Kelan tartuntatautipäivärahan. 
Alle 16 v lapsen virallinen karanteeni: ESS 
syykoodi -> 55: Karanteenipoissaolo, palkaton. 
Palkkahallinto toimittaa ansionmenetys-
todistuksen työntekijälle. Työntekijä hakee itse 
Kelan tartuntatautipäivärahan 
Virallisessa karanteenissa päätöksen karantee-
nista tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri.  
 
Aurinkolamput esiin! 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 

https://www.opistopalvelut.fi/pori/course.php?l=fi&t=14001
https://www.opistopalvelut.fi/pori/course.php?l=fi&h=43f8e3f11348d68dd4dc3faa9b4b50ba&t=14145
https://www.opistopalvelut.fi/pori/course.php?l=fi&h=43f8e3f11348d68dd4dc3faa9b4b50ba&t=14145
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