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Rajoitukset puretaan viimeinkin! 
Hallitus päätti 2.2. koronarajoitusten purkamisesta hel-
mikuun aikana. Hallitus suosittaa Aveille, että ne pur-
kavat kokoontumisrajoitukset jo 14.2. jotta tapahtuma- 
kulttuuri- ja urheilutoimintaa voidaan taas järjestää.  

Kurssit käyntiin jo ennen talvilomia 
Hallituksen suositus on mahtava uutinen. AVI:n pää-
töksiä ennakoiden voidaan Petäjän aikuisten ryhmien 
kevätkauden aikataulu miettiä uudelleen: 
• Etäopetuksena järjestettävät 31.1.-30.4. 
• Alle 18-vuotiaiden kurssit 7.2.-8.5. 
• Aikuisten kurssit 14.2.-15.5. 
Kevään kurssit voidaan toteuttaa alkuperäisessä laa-
juudessa eli kansalaisopistokursseilla 12-viikkoisena. 
Riskinä on, että väki siirtyy puutarhaan ja mökille, jos 
toukokuussa on jo kesäkeli. Joillakin opettajilla saat-
taa myös olla muita töitä kesäkaudeksi. Jatkaminen 
toukokuulle on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin kau-
den lyhentäminen. 
Helmikuulta peruuntui muutama lyhytkurssi, mutta lop-
pukuulle suunniteltujen toteuttamismahdollisuudet 
käydään läpi kurssi kerrallaan. 
Tärkein opetuksessa tarvittava sähköinen työkalu on 
sähköinen päiväkirja, minkä tunnukset ovat voimassa 
toukokuun loppuun. Näette sieltä kurssinne ja oppilas-
määränne kaiken aikaa. 
Kursseja suunnittelevat käyvät kurssitiedot läpi ja 
muuttavat aloitus- ja lopetuspäivät uuden aikataulun 
mukaisiksi. Tähän menee muutama päivä. 
Työsopimukset voidaan laatia, kun kurssitiedot on kor-
jattu. Tätä tehdään parhaillaan opettaja kerrallaan. Voi 
olla, että viimeiset sopimukset eivät ehdi tulla maa-
postissa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa. Tu-
lossa kuitenkin ovat ja kun saatte ne, katsokaa, että 
siinä ovat kaikki toteutuvat kurssinne ja että aikataulut 
ovat oikein. Peruuntuneita niissä ei pitäisikään olla. 
Käyttäjätunnukset Saskyn verkossa oleville tietoko-
neille, sähköpostiin ja matkalaskuohjelmaan tulevat 
tietohallinnosta ja voimme vain toivoa, että ne saa-
daan nyt nopeammin. Niitä odotellessa viestitellään 
teille ryhmätekstareilla ja siviilisähköposteihinne. 
Isoin hidaste etäopetuksen käynnistämisessä on, että 
kuntayhtymän Teams-ohjelman käyttö edellyttää juuri 
sasky-tunnuksia. Mikäli niitä ei ole jo olemassa, joudu-
taan käyttämään muita työkaluja. Toisaalta lähiope-
tuksen käynnistyminen voi pienentää etäopetuksen 
aloituksia muutenkin. 

Tärkeää verokorteista 
Kuntayhtymän henkilöstösihteeri Jaana Koivumäki 
pyytää kaikkia tuntiopettajia toimittamaan vuoden 
2022 verokorttinsa joko paperimuodossa opiston Par-
kanon tai Kankaanpään toimistoon tai sähköisennä 
versiona sähköpostilla jaana.koivumaki(at)sasky.fi.  
Aiempina vuosina työsopimukset olivat koko lukuvuo-
den mittaisia, mutta tänä lukuvuonna syksylle ja 

keväälle tehtiin erilliset. Verotiedot saatiin suorasiir-
tona tiettynä päivänä tammikuuta, mutta tuolloin jär-
jestelmissä näkyi vain muutama nimi. 

Eija tuli Parkanon toimistoon 
Petäjän ja musiikkiopiston yhteisen opinto- ja toimisto-
sihteerin tehtävään valittiin Ikaalisista kotoisin oleva 
Eija Järvenpää, joka on ehtinyt jo aloittaa Parkanon 
toimistolla helmikuun alusta. 
Parkanon toimistoon voi laittaa sähköpostia osoitteella 
eija.jarvenpaa(at)sasky.fi ja soittaa kevään ajan Kaijan 
entiseen numeroon 044 045 5510. Toimiston asiakas-
palveluaika on entinen ma-pe 9-15. Huomatkaa kui-
tenkin, että perehtyminen uusiin tehtäviin varmasti ra-
joittaa normaalia asiakaspalvelua alkupäivinä. 

Johtoryhmän koronalinjaukset 
Saskyn johtoryhmä on käsitellyt 11.1. kuntayhtymän 
linjauksia Covid-19 infektioon. Linjaukset perustuvat 
sekä valtakunnallisiin että alueellisiin suosituksiin. 
Hyvä käsihygienia on edelleen paras keino välttää 
infektion leviämistä. 
Maskisuositus Kuntayhtymässä on edelleen voi-
massa vahva maskisuositus.  
Turvavälit Kuntayhtymässä pidetään edelleen turva-
välejä sekä vältetään lähikontakteja.  
Opetus järjestetään lähiopetuksena turvallisuusmää-
räysten mukaisesti valtakunnallisia suosituksia nou-
dattaen. On kuitenkin tärkeää ylläpitää valmiutta etä-
opetukseen, jos paikallinen viranomainen sitä vaatii. 
Kokoukset ja palaverit pidetään toistaiseksi pää-
sääntöisesti etäkokouksina 
Mikäli henkilön perheenjäsen on sairastunut koro-
naan tai henkilö tietää altistuneensa koronavirukselle 
jossain muualla, henkilön pitää ilmoittaa asiasta esi-
henkilölle ja keskustella etätyömahdollisuudesta. 
Mikäli etätyön tekeminen ei ole työn luonteesta joh-
tuen mahdollista, henkilö on yhteydessä henkilöstö-
päällikkö Merja Simoseen merja.simonen(at)sasky.fi, 
joka myöntää luvan mennä testiin työterveyshuoltoon. 
Mikäli testitulos on negatiivinen, töihin voi palata ja pa-
luusta sovitaan esihenkilön kanssa. 
Henkilöstöjohtaja Merja Simonen viestitti 28.1. että ko-
ronan kohdalla noudatetaan jatkossa normaaleja sai-
rauspoissaolokäytäntöjä.  
Jos sairastut, älä tule töihin, vaan ota yhteyttä esi-
henkilöösi ja täytä poissaoloilmoitus. Esihenkilö voi 
myöntää 1–7 kalenteripäivän sairauspoissaoloon. Sai-
raudesta riippuen esihenkilö antaa luvan harkintansa 
mukaan 1–3 päivän sairauspoissaoloon kerrallaan. 
Esihenkilöllä on kuitenkin aina oikeus pyytää työnteki-
jää toimittamaan sairauspoissaolotodistus jo ensim-
mäisestä sairauspoissaolopäivästä lähtien.  

Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori  
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