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Hämeenkyrön toimisto avoinna ma-pe 9-15 Taitokuja 3 39100 Hämeenkyrö heidi.reko(at)sasky.fi puh. 040 640 5650 
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Apulaisrehtorin virka hakuun 
Petäjä-opistolle etsitään osa-aikaista kansalais-
opiston apulaisrehtoria hoitamaan Hämeenky-
rön osastolta eläköityvän rehtorin tehtäviä. 
Apulaisrehtorin viran laajuus on 40% ja se täyte-
tään toistaiseksi 1.1.2023 alkaen. Tehtävä tulee 
SASKYn sisäiseen hakuun ja hakuilmoitus ilmes-
tyy lähipäivinä kuntarakryyn. 
Hakuaika päättyy 28.11. klo 16. Lisätietoja anta-
vat Raisa, Pirkko ja Olli. 

Suojaudu koronalta ja flunssalta 
STM ja THL pitivät tiedotustilaisuuden koronavi-
rustilanteesta 27.10. THL:n johtaja Otto Helve 
kertoi, miten voi suojautua niin koronalta, in-
fluenssalta kuin muiltakin hengitystieinfektioilta. 
Toimet ovat tuttuja, mutta sävy on nyt erilainen. 
• Ota suositellut rokotukset koronaa ja influens-

saa vastaan 
• Sairasta kotona - toimita omailmoitus-lomake 
• Pese kädet, yski ja aivasta hihaan 
• Arvioi oma riskisi, käytä omaa harkintaa käy-

tätkö maskia ja pidätkö etäisyyttä 
• Huolehdi ilmanvaihdosta 
Hyvää kehitystä on, että vaikka koronatapausten 
määrä on suuri, riski vakavalle taudille on aiem-
paa pienempi. STM:n osastopäällikkö Taneli 
Puumalainen kertoi kuitenkin, että tässä vai-
heessa on vielä vaikea arvioida, tuleeko alka-
neesta omikron-tautiaallosta isompi vai pienempi. 
Tallenne Valtioneuvoston YouTube-kanavalla 

Toimisto tiedottaa 
Muista tehdä merkinnät sähköiseen päiväkirjaan: 
läsnäolot sekä kokoontumiskertojen aiheet. 
Toimistot ovat avoinna pe 11.11. vain osan aikaa 
päivästä. Aamulla ollaan koulutuksessa klo 9-
10:30 ja iltapäivällä lähdetään työnantajan järjes-
tämään tilaisuuteen. 

Teoksia Suomen tarinat -näyttelyyn 
Tiedoksi kaikille taideopettajille ja opiskelijoille: 
Suomen tarinat -projektissa etsitään taideteoksia. 
Taiteilijat ja heidän teoksensa valikoituvat avoi-
men haun kautta ja teokset ovat esillä 2023–
2024 yhteistyössä Mannerheim-museon, Helinä 
Rautavaaran museo, Kulttuurikeskus Caisan ja 
Gallen-Kallela Museon kanssa. Hakemukset 
15.12. Mennessä. 
Lisätiedot suomentarinat.fi/taiteellinen-osuus/  

Pikkasen lisää palkkaa 
Työehtosopimusneuvotteluissa päästiin sopuun 
vuosittaisista yleiskorotuksista kesäkuulla. Sen 
sijaan keskitetyn erän jakamisesta piti jatkaa 
neuvottelua vielä syksyn puolelle. 
Nyt KT ja JUKO ovat sopineet neuvottelujen koh-
teena olleen 0,5% korotuksen jakamisesta. Sopi-
muksen mukaan OVTES:in alaisiin peruspalkkoi-
hin tulee 0.12% korotus 1.10.2022 alkaen. Tämä 
tuo lisää tuntipalkkoihin 3-4 senttiä. Lokakuussa 
tehtyjen tuntien palkat tulevat maksuun 15.11. ja 
korotus näkyy jo niissä. 
Tarkat tiedot uusista palkoista saat toimistosta, 
uudesta intrasta tai nettisivulle päivitetystä opet-
tajan oppaasta sasky.fi/petaja/opettajalle 
Lisätietoa: KT:n yleiskirjeessä 21/2022 

Musiikkiopiston konsertteja  
ja tapahtumia 

• Laulajien ilta pe 18.11. koulukampus 
Kaarna, Parkano klo 18.30 

• Puhaltajien pikkujoulusoitot ke 23.11. Oma 
tupa, Ikaalinen klo 18.00 

• Nuori Soittaa-tapahtuma to 1.12. klo 18.00. 
Valtakunnallinen Nuori Soittaa-tapahtuma to-
teutetaan paikallisesti. Ylä-Satakunnan mu-
siikkiopisto tapahtumassa mukana. Klo 18.00 
kajahtaa Finlandia-hymni kaikissa osallistu-
vissa oppilaitoksissa yhtä aikaa. Avoimet 
ovet Parkanon musiikkiopistolla klo 16-18.  

• Parkanon joulukonsertti to 8.12. musiik-
kiopisto klo 18.00 

• Joulu saapuu Parkanoon, klassinen joulu-
konsertti pe 9.12. klo 19.00 Parkanon kirkko. 
Musiikkiopiston opettajat ja oppilaat esittävät 
klassista ja jouluista musiikkia. 

• Kihniön joulukonsertti ma 12.12. Klo 18.00 
Kihniön yhtenäiskoulu 

• Lyömäsoittajien konsertti ti 13.12. Klo 
18.00 Valkean ruusun koulu 

• Ikaalisten joulukonsertti ke 14.12. Oma 
tupa klo 18.00. 

• Viulistien matinea to 15.12. Parkanon mu-
siikkiopisto, klo 18.00 

• Kynttiläkirkko pe 16.12. Parkanon kirkko klo 
18.00 

• Lyömäsoittajien konsertti ma 19.12. Parka-
non musiikkiopisto, klo 18.00 

Torin laidalla mandoliinipuun alla 
Olli Ruohomäki  

https://www.kuntarekry.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=shfyjFrSCDk
https://suomentarinat.fi/taiteellinen-osuus/
https://sasky.fi/petaja/opettajalle
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/21/Kunta-alan-opetushenkiloston-virka-ja-tyoehtosopimuksen-2022%E2%80%932025-puolen-prosentin-suuruisen-keskitetyn-eran-jakaminen
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