
Petäjä-opiston uutiskirje 
 19.8.2022 

Hämeenkyrön toimisto: Taitokuja 3, 39700 Hämeenkyrö, heidi.reko(at)sasky.fi, puh. 040 640 5650, avoinna ma-pe klo 9-15 
Kankaanpään toimisto: Jämintie 2C 38700 Kankaanpää tuula.luoma(at)sasky.fi puh. 044 580 0520, avoinna ma-pe klo 9-15 
Parkanon toimisto: Keskuskatu 1 39700 Parkano eija.jarvenpaa(at)sasky.fi puh. 040 822 7003, avoinna ma-pe klo 9-15 

TES-yleiskorotukset sovittu 
Järjestöt pääsivät kesällä sopuun yleisistä työeh-
doista. Ensimmäiset OVTES-yleiskorotukset nä-
kyvät syksyllä reilun neljänkymmenen sentin ko-
rotuksena tuntipalkkoihin. Kolmivuotisella sopi-
muskaudella on kolme yleiskorotusta: 

• 1.6.2022 alkaen 2% 
• 1.6.2023 alkaen 1,32% 
• 1.6.2024 alkaen 1,5% 

Matkakulujen omavastuuosuus nousi 
Tuntiopettajalle maksetaan matkakorvaukset ko-
toa opetuspisteeseen siltä osin, kuin matka ylit-
tää 20 km. Samoin perustein korvataan matka ta-
kaisin kotiin. Aiemmin omavastuuosuus oli 12 
km/pv, mutta 1.8.2022 alkaen 40 km/pv. Korvaus 
oman auton käytöstä on 0,46 €/km.  

Määrävuosikorotuksen uudet levelit 
Tuntiopettaja voi hakea määrävuosikorotusta, 
kun opettaa ja on myös aiempina vuosina opetta-
nut vähintään 16 h/vk. Lomakkeen saa toimis-
tosta tai SASKYn intrasta. Korotustasoja on 
1.8.2022 alkaen kolme (3, 5 ja 7v). 
Lisätietoa OVTES-muutoksista KT:n yleiskir-
jeessä 8/2022 Liite 3 

Ilmoittaudu opekokoukseen 
Syksyn aloituskokous on varma merkki kesän 
päättymisestä. Tervetuloa Petäjän yleiseen ope-
kokoukseen Hämeenkyrön Ammatti-instituutti Ii-
sakkiin to 1.9.2022 klo 17-20. Illan ohjelma: 
17:00 ruokailu opiskelijaravintolassa (salaatti, 

kanaruoka, leivät, juomat, kahvi ja makea 
piirakka) 

18:00 siirrytään auditorioon & papereiden jako 
 18:15 esittäytymiskierros 
 18:30 pyöreitä täyttäneiden muistamiset 
18:40 opiston käytännöt tiiviisti 
19:30 keskustelua ja kysymyksiä 
20:00 tilaisuus päättyy 
Ilmoittaudu toimistoon pe 26.8. klo 12 mennessä. 
Kerro, tuletko yhteiskuljetuksella Parkanosta tai 
Kankaanpäästä ja onko sinulla erikoisruokavalio. 
Mitoitamme tarjoilut ja sommittelemme kimppa-
kyytejä muista suunnista tulevien kesken. 
Opekokouksessa tutustut opistoväkeen, saat tie-
toa opiston käytännöistä ja mitä uutta on tulossa. 
Tilaisuudessa on helppo kysyä, mikä mieltä as-
karruttaa ja palauttaa allekirjoituksia vaativat pa-
perit (työsopimus, käyttölupa ja pankkiyhteyslo-
make). Kokousta voi seurata myös netissä. 

Syyskauden aikataulu 
• Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen 

syyskausi (15 vk) 15.8.-4.12. 
• Kansalaisopiston syyskausi (12 vk) 5.9.-4.12. 
• Syysloma (Hkr, Kih ja Par) 17.-23.10. 
• Syysloma (Kpä, Kar, Pom) 24.-30.10. 

Hellewi-tunnukset tehty 
Kansalaisopiston tärkein verkkopalvelu on Hel-
lewi. Opettajalle se on sähköinen päiväkirja, 
mistä näkee kurssiaikataulut ja mihin merkitään 
läsnäolot, poissaolot ja tuntien aiheet.  
Petäjä-opiston uusille tuntiopettajille on nyt tehty 
ja toimitettu Hellewi-käyttäjätunnukset. Niiden toi-
mivuuden voi testata jo ennen lukukauden alkua 
ja halutessa seurata myös ilmoittautumismääriä. 
Aiempina vuosina Petäjässä opettaneiden tun-
nusten voimassaoloajat on jatkettu ensi touko-
kuun loppuun ilman erillistä ilmoitusta. 
Petäjä-opiston Hellewin hallintonäkymä löytyy 
osoitteesta petaja.opistopalvelut.fi. 

Verkkomaksu toimii nyt niin kuin pitää 
Työnantajien työntekijöilleen antamat tyky-setelit 
ovat viime vuosina siirtyneet digiaikaan. Niinpä 
mekin olemme kehittäneet toimintaamme, että 
voimme ottaa vastaan verkkomaksuja verkkoil-
moittautumisen yhteydessä. Tämä on vaihtoehto 
perinteiselle laskulle kurssimaksun. 
Tällä viikolla asetuksia muutettiin niin, että myös 
ePassi ja Smartum Pay toimivat maksutapoina. 
• MobilePay ja ePassi käyvät maksutavaksi 

kansalaisopiston kaikissa oppiaineissa 
• Smartum Pay käy maksutavaksi vain liikunta- 

ja terveyskursseilla 
Sen sijaan taiteen perusopetuksen lukukausi-
maksut laskutetaan entiseen tapaan. 
Tavoitteena on, että verkkomaksu on vaihtoeh-
tona kaikilla syksyn 2023 uusilla kansalaisopisto-
kursseilla. 
Tarkempia ohjeita ilmoittautumiseen ja maksami-
seen löytyy Petäjän nettisivulta sasky.fi/petaja. 

Rehtorin puhelinnumero 
Opinto-ohjelmassa rehtori Raisa Raskun puhelin-
numero oli valitettavasti väärin. Oikea numero on 
040 776 5232. 

Lämmintä elokuuta 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 

https://www.kt.fi/sites/default/files/media/document/yleiskirje2208hf-OVTES-22-liite3-muuttuneet%20sopimusm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset.pdf
https://www.kt.fi/sites/default/files/media/document/yleiskirje2208hf-OVTES-22-liite3-muuttuneet%20sopimusm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset.pdf
https://petaja.opistopalvelut.fi/
https://sasky.fi/petaja
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