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Kankaanpään toimisto vielä kiinni 
Kankaanpään toimistomme on suljettu tällä tietoa 
10.4. saakka. Papereita voi jättää postilaatikkoon 
ja matkalaskut Eija Järvenpäälle Parkanoon. 

Mitä teen, jos sairastun? 
Koronaa on nyt liikkeellä paljon, joten hygieniasta 
on tärkeää huolehtia. Maskeja pidetään, käsiä 
pestään ja opistolle tullaan vain oireettomana. 
Jos sairastut, ota yhteyttä toimistoon tai apulais-
rehtoriin. Valitaan joko sairasloma tai siirretään 
tunteja. 
Sairaslomaa voi hakea ilman virallisessa testissä 
tai lääkärissäkäyntiä omailmoitus -lomakkeella. 
Täytä ja toimita se apulaisrehtorille, Sairasloma 
on palkallinen ja sitä saa koronasta nyt viisi päi-
vää. Toimisto peruu kokoontumiskerrat ja ilmoit-
taa asian ryhmätekstarilla kurssilaisille. Viikon 
sairaspoissaolosta ei kurssille laiteta korvaavaa 
kokoontumiskertaa.  
Tuntien siirrosta on hyvä kysyä, sopiiko se ryh-
mälle. Tunnit voi pitää lukukauden lopussa, yli-
määräisinä tai pidempinä kokoontumisina. Tär-
keintä on kertoa toimistolle, mihin ne laitetaan, 
jotta tiedot näkyvät oikein ja palkat saa oikein. 
Taudin oireet ovat täyden rokotussuojan omaa-
villa useimmiten siksi lievät, että kotona sairasta-
malla selviää. Valitettavasti myös vakavampia oi-
reita ovat muutamat saaneet. Voimia heille. 
Jos oireet kestää yli kolme päivää, kuume on kor-
kea, on hengenahdistusta tai yleistila laskee, ota 
yhteyttä terveydenhuoltoon. Voit saada henkilö-
kohtaisesti ohjeita esim. tulla testiin tai eristäytyä 
(PoSa:n ohjeista) 
Testiin pääsystä virallisesta koronatodistuksen 
saamiseksi on kysytty. Yle uutisoi 6.4. AVIn lin-
jaavan, että velvollisuus järjestää koronatestaus 
tartuntapäivärahan saamiseksi on kunnilla. Oh-
jeena siis on ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. 
Jos saat oireita, vältä 5 päivää kontakteja, vaikka 
kotitesti näyttäisi negatiivista. Jos oireet jatkuvat 
pidempään kuin 3 päivää, vältä kontakteja, kun-
nes olet ollut oireeton 2 päivää. 

Toukokuun maksupäivät 
Tuntien siirtoasiaan liittyen: Palkka maksetaan 
siltä kuulta, milloin tunnit toteutuvat. Ei siis sen, 
mille kuulle ne oli alun perin suunniteltu.  
15.5. maksetaan huhtikuussa ja toukokuun 
alussa tehdyt tunnit. 31.5. maksetaan palkat 
niistä toukokuun tunneista, joita ei saatu normaa-
liin maksupäivään. 

Kevätnäyttelyasiaa 
Parkanon kevätnäyttely musiikkiopiston salissa 
la-su 30.4.-1.5. klo 12-16. Nuorten esityksiä ja 
tarjoilua su 1.5.  
Nuorekkaiden miesten kuorokonsertti Kaarnassa 
su 1.5. kello 15 
Musarin konsertti Kaarnassa to 5.5. klo 18 
Karvian näyttely on Karviatalolla 9.5.-5.6. Yhteys-
henkilönä toimii Mirva (050 535 3659, mirva.val-
kama@gmail.com ja hän pyytää ilmoittamaan 
ryhmäsi osallistumisesta huhtikuun aikana. 
Mirva kertoo, että jokaiselle ryhmälle löytyy aina-
kin vitriinipari, mutta jos töitä on enemmän tai ne 
olisi mukava saada väljemmin esiin, voi ryhmälle 
varata lisäksi oman näyttelyajan, Karviatalolla on 
paljon vapaita näyttelyaikoja ja väkeä käy myös 
hyvin. 
Honkajoen näyttelyllä 15.5. klo 10-16. ei vielä ole 
yhdyshenkilöä. Kuka ottaisi tämän hoitaakseen? 
Tuohan on sitä muuta työtä ja sisältää viestitte-
lyä, ovien avaamista, pöytien siirtelyä ja muuta-
man valokuvan nappaamista. 

Joko vastasit kyselyyn? 
Meillä on Petäjässä yhtenä tavoitteena edistää 
kestävää elämäntapaa. Isossa kuvassa kyse on 
ilmastomuutoksen torjumisesta ja hiilineutraalia 
kohti etenemisestä. Yksi osa sitä on jätteen syn-
tymisen vähentäminen 
Toimimme tosi monessa opetuspisteessä, mutta 
meillä ei ole hyvää kuvaa siitä, miten jätteiden la-
jittelu eri paikoissa on järjestetty. Kyselyn tulos-
ten avulla voimme vaikuttaa kierrätysmahdolli-
suuksien parantamiseen.  
Vastauksia toivotaan huhtikuun aikana. Linkki ky-
selyyn https://forms.office.com/r/KEbLSMyg7T 
 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori  
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