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Strategiapäivän satoa 
Petäjän ja Hämeenkyrön opiston päätoimiset ko-
koontuivat 18.2. Hämeenkyröön keskustelemaan 
opistoliitoksesta, kehityssuunnista, uhkista ja 
mahdollisuuksista. 
Rehtori Raisa Rasku toivotti väen tervetulleeksi 
etäyhteyden välityksellä. Mahdollisuus osallistua 
kokouksiin ja koulutuksiin verkon kautta onkin 
yksi harvoja epidemian tuomia hyviä juttuja. Toi-
minta-alueen laajentuessa on jatkossakin hyvä 
voida toteuttaa opiston juttuja hybridinä. 
Alustuksessaan yleissivistävän koulutuksen joh-
taja Pekka Simberg toi esiin väestörakenteen 
muutoksen. Syntyvyys on laskussa suurimpien 
kaupunkien ulkopuolella ja nuorimpien ikäluokat 
pienenevät. Senioriväestön osuus kasvaa vielä 
30-luvulle saakka, kunnes kääntyy laskuun 40-lu-
vulla. Kehitys ohjaa opistoa vähentämään lasten 
ryhmiä ja lisäämään senioriryhmien tarjontaa. 
Isompi muutos kunnissa tapahtuu jo ensi vuoden 
alussa, kun sote-puolen henkilöstöä sekä rahoi-
tus siirtyy maakuntiin perustettaviin hyvinvointi-
alueisiin. Tämä supistaa kuntien budjetteja niin, 
että jäljelle jäävästä osuudesta noin 70% muo-
dostaa sivistystoimi. Opetuspuoli nousee siis 
kunnan tärkeimmäksi palveluksi, mikä kasvattaa 
myös opistotoimintaan kohdistuvia odotuksia. 
Muutos tuo lisäksi sen, että työllistämistoimet tu-
levat kuntien tehtäväksi. Tämä tarkoittaa osaa 
nykyisen TE-toimiston sekä työvoimapoliittisen 
koulutuksen tehtävistä. Tarkempaa tietoa käytän-
nöistä ei kuitenkaan vielä ole käytettävissä. 
Strategiapäivä oli samalla perehdytystä uudelle 
porukalle laatutyön vakiinnuttamaan vuosittai-
seen käytäntöömme. Laatutyön konkarimme 
Jyrki Käppi esitteli Petäjän toimintajärjestelmää 
sekä kestävän tulevaisuuden toimintaa. Laatu-
työtä on tehty jo parikymmentä vuotta ja kestä-
vän kehityksen auditointikin on pian taas tulossa. 
Apulaisrehtori Olli Ruohomäki esitteli Petäjän 
kehittämissuunnitelmaa ja alkavan vuoden kehit-
tämiskohteita. Näitä ovat uuden henkilöstön pe-
rehdyttäminen, yhteistyön lisääminen musiik-
kiopiston kanssa, ulkoisen viestinnän ja etäope-
tuksen kehittäminen sekä henkilöstön kestävän 
tulevaisuuden osaamisen kehittäminen. 
Päivän virallisen annin lisäksi lähitapaamisia on 
hyvä järjestää myös siksi, että tutustutaan ja ale-
taan rakentaa uutta työyhteisöä jo ennen kuin 
elokuussa aloitetaan isompana opistona. Sa-
malla kierrettiin katsomassa Ammatti-instituutti Ii-
sakin Hämeenkyrön tiloja, missä opiston toimisto 
ja osa kursseista syksyllä aloittaa. 

Toimistojen aukiolo talvilomilla 
Parkanon toimisto on avoinna normaalisti sekä 
Satakunnan että Pirkanmaan talvilomaviikoilla 
ma-pe 9-15. Tästä voitte kiittää Eijaa, jolle ei ole 
ehtinyt vielä kertyä vuosilomapäiviä. 
Kankaanpään toimisto on sen sijaan suljettu 
Satakunnan talvilomaviikolla ke-pe 23.-25.2. Pa-
pereita voi jättää ovenpielen postilaatikkoon. 

Tunnarit toimivat taas 
Tuntiopettajien sasky-tunnukset ovat taas käytet-
tävissä työsopimuksenne päättymispäivään asti. 
Samalla tunnuksella pääsee moneen palveluun. 

• kirjautumaan saskyn verkon koneille 
• sasky-sähköpostiin 
• office 365-ympäristöön 
• Teams-etäopetus/kokousohjelmaan 
• M2-matkalaskujärjestelmään 

Syksyllä annetut salasanat ovat edelleen voi-
massa eikä käyttölupalomakkeita tarvitse erik-
seen täytellä kevätkaudesta. 

Mitä teen, jos saan koronan 
1. Älä mene pitämään kurssia äläkä asioimaan 

toimistoon 
2. Ota yhteyttä apulaisrehtoriin tai toimistoon 
3. Toimita oma ilmoitus sairaspoissaolosta apu-

laisrehtorille 
4. Sairasta kotona, kunnes olet terve 
5. Mikäli saat vakavampia oireita, ota yhteyttä 

terveydenhoitoon 
Rokotetuilla koronaoireet ovat useimmiten lieviä 
ja siitä paranee muutamassa päivässä. Näin ol-
len kurssit ovat yhden viikon taulla. Jos tiedät so-
pivan sijaisen, voit kysellä häntä itsekin. 
Jos kurssilainen kysyy, saako ryhmään tulla, on 
hyvä vastata, että sairaana tai oireisena ei voi.  
Sen sijaan altistunutta mutta oireetonta ei voida 
kieltää osallistumasta. Harkinta on heillä itsellä. 

Maskisuosituksen alaikäraja nousee 
Satakunnan ATTR päätti 18.2. keventää laajaa maski-
suositusta nuorimpien osalta. THL:n ohjeiden mukaan 
maskeja suositellaan käytettävän 12-vuotiaasta läh-
tien. Sitä nuorempien ei siis tarvitse käyttää maskeja. 
Suositus koskee kaikkia julkisia sisätilaisuuksia mu-
kaan lukien oppilaitokset ja se tulee voimaan maalis-
kuun alusta. Tuolloin ikäraja nousee nykyisestä kym-
menestä samalle tasolle kuin Pirkanmaalla  

Talvisin terveisin 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori  


	Strategiapäivän satoa
	Toimistojen aukiolo talvilomilla
	Tunnarit toimivat taas
	Mitä teen, jos saan koronan
	Maskisuosituksen alaikäraja nousee

