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Hämeenkyrön toimisto avoinna ma-pe 9-15 Taitokuja 3 39100 Hämeenkyrö heidi.reko(at)sasky.fi puh. 040 640 5650 
Kankaanpään toimisto avoinna ma-pe 9-15 Jämintie 2C 38700 Kankaanpää tuula.luoma(at)sasky.fi puh. 044 5800 520  
Parkanon toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 1 39700 Parkano eija.jarvenpaa(at)sasky.fi puh. 040 822 7003 

SASKYn henkilöstöjuhla 
Tervetuloa koko SASKYn henkilöstöjuhlaan Tam-
pereen YO-talolle pe 11.11. klo 16-21. 
Ohjelmassa on musiikkia, stand-up -komediaa, 
ansiomerkkien jakoa, ruokailua sekä mukavaa 
yhdessäoloa. Pukeutumiskoodi on smart casual 
eli mukavan fiksu. 
Ilmoittaudu pe 21.10. mennessä tästä linkistä. 
Ilmoittautuessa kysytään nimi, yksikkö, tuleeko 
yhteiskuljetuksella meno- tai tulomatkan, mistä 
nousee kyytiin ja onko erikoisruokavaliota. 
Ilmoittautumisten jälkeen suunnitellaan yhteiskul-
jetusten reitit ja aikataulut. Niistä lisätietoa myö-
hemmin. 

Vielä ehdit flunssapiikille 
ilmoittautuminen Saskyn työntekijöille maksutto-
maan kausi-influenssarokotukseen pyydetään 
alla olevasta linkistä avautuvalla lomakkeella vii-
meistään to 13.10. Siinä kysytään nimi, yksikkö 
ja paikkakunta, missä rokotuksen haluaa ottaa. 
Kyselyllä kartoitetaan vasta rokotettavien määrät 
eri paikkakunnilla. ilmoittumislomakkeeseen 
Ilmoittautuessa kysytään halukkuutta ottaa roko-
tus. Varsinainen rokotusaika varataan erikseen. 
Sekin tehdään itse verkossa ja siihen tarvitaan 
pankkitunnukset. Rokotusajat alkavat ma 17.10. 
ja tässä melko monivaiheinen nappulointiohje. 
1. Siirry osoitteeseen pihlajalinna.fi 
2. Valitse Siirry ajanvaraukseen -painike 
3. Valitse Työterveys-välilehti 
4. Tunnistaudu pankkitunnuksilla 
5. Valitse Näytä ajat -painike 
6. Valitse Asiantuntija tai palvelu -painike 
7. Valitse influenssarokotus 
8. Valitse Toimipiste-painike ja paikkakunta, 

missä haluat saada rokotuksen 
9. Kelaa näkyviin 17.10. alkava viikko ja valitse 

itsellesi sopiva päivä 
10. Valitse Varaa aika sopivan ajan kohdalla. 
11. Valitse Siirry tunnistautumiseen 
12. Valitse Siirry ajan vahvistamiseen 
13. Valitse Vahvista aika 
14. Valitse oikeasta ylänurkasta nimesi ja vali-

kosta Kirjaudu ulos 
Mikäli aikoja valitsemallasi paikkakunnalla ja päi-
vänä ei ole, järjestelmä näyttää muiden paikka-
kuntien aikoja. Kokeile tällöin toista päivää.  
Mikäli annat puhelinnumerosi ajan vahvistuslo-
makkeelle, saat ajanvarauksesta tekstiviestin.  

Syysloma lähestyy 
Kahden maakunnan alueella toimivalla opistolla 
syys- ja talvilomat porrastuvat kahdelle viikolle. 
Ryhmät eivät kokoonnu syyslomalla ilman erillistä 
ilmoitusta. Muistakaa kertoa ryhmissä. 
Sisä-Suomen syyslomaviikko 17.-23.10. 
• Hämeenkyrön, Kihniön ja Parkanon  

ryhmät eivät kokoonnu 
• Parkanon ja Kankaanpään toimistot  

palvelevat ma-pe 9-15 
Länsi-Suomen syyslomaviikko 24.-30.10. 
• Kankaanpään, Karvian ja Pomarkun  

ryhmät eivät kokoonnu 
• Hämeenkyrön ja Parkanon toimistot  

palvelevat ma-pe 9-15 

Koronasta vieläkin 
Viheliäistä kulkutautia on liikkeellä nyt niin paljon, 
että on taas hyvä kerrata käytäntöjä. 
• Tule töihin vain terveenä ja oireettomana  
• Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta 
• Kun saat oireita, tee kotitesti ja pysy kotona 
• Ilmoita asiasta esihenkilölle  
• Täytä ja toimita omailmoitus-lomake joko pa-

perilla tai sähköpostin liitteenä 
• Käytä oireisena maskia asioidessasi kodin ul-

kopuolella  
• Ota yhteyttä terveyskeskukseen, jos et pärjää 

kotona 
Oireet alkavat yleensä viiden päivän kuluessa 
tartunnasta. Rokotetuilla ne ovat useimmiten lie-
vät ja tauti menee ohi viikossa. Kahden oireetto-
man päivän jälkeen voi taas palata töihin. 
Jos oireet ovat vakavat tai pitkittyvät, hakeudu 
terveyskeskuksen testiin. Siihen pääsee, kun ker-
rot, että työnantaja vaatii virallisen todistuksen. 
Toimita se toimistoon. Jos et pääse terveyskes-
kuksen testiin, voit käydä testissä myös Pihlaja-
linnan työterveydenhuollossa. 

Parkanon toimiston numero 
Parkanon toimiston nykyinen puhelinnumero on 
040 822 7003. Kaijan vanha numero poistui käy-
töstä syyskuun alussa. Jollakulla se saattaa olla 
vielä tallennettuna puhelimeen tai sen ottaa van-
hasta esitteestä tai lomakkeesta. 

Hyvää syyskauden jatkoa 
Olli Ruohomäki 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t3JaXxwD3kC9MQe4vYrbqR5ocV6l0b1GijbiyKPXFslURUNGV05WSkYwWTdGWlZOQU1WWk1EVkVKTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t3JaXxwD3kC9MQe4vYrbqR5ocV6l0b1GijbiyKPXFslURVlFQ05LTFEwS1NOTUExRUtZQU5UWFZaVi4u
https://pihlajalinna.fi/
https://sasky.fi/wp-content/uploads/2022/08/sairaspoissaolo-2022.pdf
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