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Matkalaskutunnarit tulossa viimeinkin 
Käyttäjätunnusten saaminen uuteen matkalasku-
ohjelman on kestänyt aivan liian kauan, mutta nyt 
tietohallinto on luvannut toimittaa ne lähipäivinä. 
Ne lähetetään tietoturvasyistä perinteisenä kirje-
postina kotiosoitteeseenne ensi viikon aikana. 
Matkalaskuja voi syöttää kolmella eri tavalla. 
1. Voit syöttää laskusi missä tahansa älypuhe-

limella tai tabletilla, kun lataat siihen Visma 
M2 -appin ja kirjaudut siihen tunnuksellasi. 
Android-sovellus löytyy Play Kaupasta ja Ap-
plen App Storesta. Erillistä linkkiä ei tarvita. 

2. Mikäli sinulla ei ole sasky.fi tunnusta tai syö-
tät laskusi Saskyn verkon ulkopuolelta riittää, 
kun sinulla on tietokone, missä on nettiyh-
teys. Käyttöön riittää normaali nettiselain. 

3. Mikäli sinulla on sasky.fi -tunnus ja syötät 
laskun Saskyn verkossa olevalla tietokoneel-
la, M2:een ei tarvitse kirjautua erikseen. 

Pääset M2-järjestelmään tästä linkistä 
Löydät mobiiliversion käyttöohjeita tästä linkistä 
Tunnusjakeluongelmien vuoksi kahden kuukau-
den määräajasta matkojen laskuttamisessa jous-
tetaan tänä syksynä. Hyväksytyt laskut lähtevät 
maksuun myös uudessa systeemissä viikoittain. 

Koronatilanteesta 
Pirkanmaa on siirtynyt ATTR:n 9.11. tiedotteen 
mukaan epidemian leviämisvaiheeseen. Kaikissa 
julkisissa sisätiloissa on vahva maskisuositus.  
Satakunta on ATTR:n 5.11. tiedotteen mukaan 
edelleen epidemian leviämisvaiheessa. Maski-
suositus on voimassa ja asiakaspalvelu pyritään 
pitämään avoinna mahdollisimman normaalisti.  
Parkanon kaupungin 26.10. tiedotteessa kerro-
taan, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä vii-
meisen neljän viikon aikana vakavasti sairaista 
potilaista 95% on ollut täysin rokottamattomia. 
Pirkanmaan pandemiaryhmä suosittelee, etteivät 
rokottamattomat henkilöt toistaiseksi osallistuisi 
korkean riskin tapahtumiin. Tällaisia ovat mm. 
aikuisten kontaktilajit sekä yhteislaulutilaisuudet. 
STM:n 4.11. infossa johtava asiantuntija Liisa-
Maria Voipio-Pulkki kertoi, että virusta esiintyy 
edelleen käytännöllisesti katsoen kaikkialla Suo-
messa. Ensimmäinen ja toinen rokotus kannattaa 
yhä ottaa, sillä muuten tartunnan riski toisia ihmi-
siä kohdattaessa on olemassa. Kolmas rokotus 
on tärkeä ottaa, kun sen vuoro tulee. 
Hallitus on viikon aikana pohtinut strategiansa 
tarkistamisesta tilanteen nopeasti heikentyessä. 
Uusia päätöksiä odotetaan lähipäivinä. 

Vuodenvaihteen aikataulu 
• Näppärän ja Pisaman näyttelyn avajaiset 

Parkanon kirjastossa to 2.12. kello 17. Oh-
jelmassa glögi- ja piparitarjoilua, arpajaiset 
käsityökouluryhmän hyväksi sekä Nuorekkai-
den miesten kuoron esitys johtajana Jukka 
Lehtinen. Näyttely on avoinna 10.12. saakka 
kirjaston aukioloaikoina. 

• Opiston syyskausi päättyy su 5.12. 
• Uudet kurssit ja muutokset kevään kurssitie-

toihin Hellewiin pe 10.12. mennessä. 
• Peruuntuneita kokoontumiskertoja voi pitää 

vielä itsenäisyyspäiväviikolla, eli pe 10.12. 
saakka, kunhan asiasta sopii etukäteen apu-
laisrehtorin kanssa. 

• Petäjän ja Musarin henkilöstön joulupuuro 
Parkanon ja Kankaanpään toimistoissa pe 
10.12. klo 12-14. Ilmoita toimistoon, jos pää-
set tulemaan, että keitetään tarpeeksi. 

• Lehti-ilmoitukset kevään uusista kursseista 
Ylä-Satakunnassa ke 29.12. ja Kankaanpään 
Seudussa to 30.12. 

• Opiston kevätkausi alkaa ma 10.1.2022 

Koulutusvinkki: Hyödynnä videoita  
käsityön opetuksessa 
Aika: To 9.12. klo 16-17.30  
Paikka: Porin seudun kansalaisopisto  
Kouluttaja: KM Ville Suvikas. 
Tutustutaan, miten opettaja voi hyödyntää videoi-
ta erilaisten käsityötekniikoiden tai työvaiheiden 
opetuksen tukena. Käydään läpi esimerkiksi sitä, 
miten videoita kannattaa jakaa opiskelijoille ja 
mitä tulee ottaa huomioon videoita kuvatessa.  
Koulutus kuuluu Osaajasta opettajaksi – Sata-
kunnan kansalaisopistojen pedagogiseen kehit-
tämishankkeeseen. Koulutus on OPH:n rahoitta-
maa ja osallistujille maksutonta. Ilmoittaudu tästä 

Kansainvälisyyskysely 
Tervetuloa vastaamaan Saskyn kansainvälisyys-
kyselyyn. Sillä pääset vaikuttamaan Saskyn kv-
strategiaan ja siihen, mihin suuntaan toimintaa 
kehitetään - palautteesi on siis arvokasta!  
Henkilöstön Webropol-kyselyyn vastataan nimet-
tömänä. Se vie 10 min. ja aikaa on 17.11. asti. 
Vastaamaan pääset tästä  
Saskyn kv-ihmiset Sirpa Uotila ja Heli Silvennoi-
nen kiittävät vastauksista jo etukäteen. 

Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 

https://www.saasm2.com/blue/Login/Azure/4cb0d376-ea78-46e2-933b-e68069276d9f
https://www.visma.fi/m2/m2-mobiili/
https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
https://www.parkano.fi/category/koronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=dhtkus3umAI
https://www.opistopalvelut.fi/pori/course.php?l=fi&t=14306
https://link.webropolsurveys.com/S/A526558C9A1D62E3
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