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Koronarajoitusten tilannekatsaus 
Lounais-Suomen AVI päätti 19.11. kieltää Sata-
kunnassa sisätiloissa järjestettävät yli 50 hengen 
yleisötilaisuudet 22.12. saakka. 
Sisä-Suomen AVI päätti 22.11. kieltää Pirkan-
maalla sisätiloissa järjestettävät yli 100 hengen 
yleisötilaisuudet ilman omaa istumapaikkaa tai 
jos kyseessä on yhteislaulutilaisuus. Määräys on 
voimassa 19.12. saakka.  
Tämä tarkoittaa meillä, että Parkanon näyttelyn 
avajaisiin ja kuorokonserttiin to 2.12. klo 17 voi 
osallistua enintään 100 henkeä. 
Yleisötilaisuuksien määräykset eivät koske kan-
salaisopiston normaalia kurssitoimintaa. Ryhmät 
voivat siis jatkaa toistaiseksi noudattaen tuttuja 
turvaohjeita. Meillä avoimiin yleisötilaisuuksiin 
ovat isot konsertit, näyttelyt ja teatteriesitykset. 
Tilaisuuksien järjestäjä voi vapautua osallistuja-
määrärajoituksista ottamalla käyttöön korona-
passin. Petäjässä ei ole tällaista vielä suunniteltu, 
mutta asiaan voidaan joutua palaamaan kevään 
teatteriesitysten lähestyessä. 
Julkisten tilojen asiakasmääriä ei rajoiteta, mutta 
asiakkaille on järjestettävä käsien pesumahdolli-
suus ja mahdollisuus säilyttää turvavälit. 
Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti päätti 24.11. että 
otamme Saskyssä jälleen käyttöön vahvan mas-
kisuosituksen. Hän toivoo, että osaava henkilös-
tömme näyttää upeaa esimerkkiä opiskelijoil-
lemme.  
Satakunnan ATTR suosittelee maskien käyttöä 
kaikissa julkisissa sisätiloissa, mikäli turvavälien 
pitäminen ei ole mahdollista sekä työpaikoilla, 
kun samassa tilassa on useampi henkilö. 
Pirkanmaan koronaryhmä suosittelee, etteivät 
rokottamattomat henkilöt toistaiseksi osallistuisi 
korkean riskin tapahtumiin. Sellaisia ovat sisäti-
loissa järjestettävät isot yleisötapahtumat ilman 
yksilöityä istumapaikkaa, anniskeluravintolat, 
aikuisten kontaktilajit sekä yhteislaulutilaisuudet. 
Tästä löydät kaikkien AVI:en uudet tiedotteet  

Joulupuurolle toimistoon 
Koronatilanteesta johtuen emme järjestä tänä 
syksynä henkilöstön tyhy-päivää. Sen sijaan Pe-
täjä ja Musari tarjoavat henkilöstölleen joulupuu-
roa Kankaanpään ja Parkanon toimistoissa. 

pe 10.12. klo 12-14 
Ilmoita Tuulalle tai Kaijalle 7.12. mennessä, että 
otetaan esiin tarpeeksi isot kattilat. 

Kirjautuminen matkalaskujärjestelmään 
Uuden matkalaskusysteemin tunnukset tulivat 
viimeinkin ja ne toimitettiin maapostissa niille 
opettajille, jotka matkalaskuja tekevät. Tässä 
lisätietoa yhteisesti teille kaikille. 
Pääset tekemään matkalaskut tietokoneella näin: 
1. Avaa selain ja siirry tähän osoitteeseen 
2. Kirjaudu matkalaskujärjestelmään sasky-

tunnuksella ja salasanalla 
Saskyn verkossa olevaa tietokonetta käyttäessä 
kirjautuminen tapahtuu eri järjestyksessä. 
1. Kirjaudu koneelle sasky-tunnuksella ja  

salasanalla 
2. Avaa selain ja siirry tähän osoitteeseen 
3. Matkalaskuohjelma käynnistyy ilman erillistä 

kirjautumista. 
Osoite on niin pitkä lapamato, että se kannattaa 
tallettaa selaimen suosikkeihin. Se löytyy nyt 
myös nettisivumme Opettajalle-osion linkeistä. 
Saimme käyttöön myös mobiiliversion, jolla voi 
kirjata parhaillaan tehtävät ajomatkat. Se toimii 
niin, että ennen liikkeelle lähtöä valitaan Uusi 
matka – Aloita ajaminen ja perille päästyä Lopeta 
matka. Appi auttaa matkapäivien ja kilometrien 
kirjanpidossa. Lisäksi sillä voi skannata julkisen 
liikenteen kuitit. Aiemmin tehdyt matkat syötetään 
kuitenkin tietokoneella ja selainversiolla. 
Mobiversioon ei kirjauduta, siinä tunnistaudutaan 
ensimmäisellä käyttökerralla. Tuolloin on oltava 
Saskyn verkkoon kytketyn tietokoneen äärelle. 
Tempun teossa auttavat Parkanon Opintotalolla 
Jyrki ja Kankaanpään toimistolla Olli. 

Muista tehdä läsnäolomerkinnät 
Toimisto muistuttaa laittamaan päiväkirjan läsnä-
olomerkinnät ajan tasalle. Tämä on nyt erityisen 
tärkeää siksi, että nyt tarkistetaan millä kursseilla 
väkeä on niin hyvin, että ne jatkuvat keväälle. 

Vuodenvaihteen aikataulu 
• Petäjän syyskausi päättyy su 5.12. 
• Peruuntuneita kertoja voi pitää pe 10.12. asti, 

kun apulaisrehtorin kanssa sopii etukäteen 
• Kevään kursseja voi säätää pe 10.12. asti 
• Matkalaskut syötetään ke 15.12. mennessä, 

niin ne ehditään käsitellä ennen joulutaukoa. 
• Apulaisrehtori on vuosilomalla 17.-29.12. 
• Kankaanpään toimiston asiakaspalvelu on 

suljettu 20.12.-7.1. 
• Kevään uusien kurssien lehti-ilmoitukset  

Ylärissä ke 29.12. ja Seudussa to 30.12. 
• Kevätkausi alkaa ma 10.1.2022 

https://avi.fi/documents/25266232/98894298/LSAVI-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-12283-2021.pdf/961892ee-c368-83fa-b8e4-9ffbe9519d5b/LSAVI-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-12283-2021.pdf?t=1637330429498
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69925328
https://avi.fi/uutishuone
https://www.saasm2.com/blue/Login/Azure/4cb0d376-ea78-46e2-933b-e68069276d9f
https://www.saasm2.com/blue/Login/Azure/4cb0d376-ea78-46e2-933b-e68069276d9f
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