
Petäjä-opiston uutiskirje 
29.11.2022 

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 

Kevätkauden 2023 aikataulu 
• Kevätkausi alkaa ma 9.1. (vk 2) 
• Talviloma Kpä-Pom 20.-26.2. (vk 8) 
• Talviloma Hkr-Kar-Kih-Pno 27.2.-5.3. (vk 9) 
• Kevätkausi päättyy la 8.4. (vk 14) 
• Taiteen perusopetuksen kevätkausi päättyy 

• Ma-ryhmät 8.5. (vk 19) 
• Ti-To -ryhmät 25.-27.4. (vk 17) 

• Kesäkurssit 5.-9.6. ja 12.-16.6. (vk 23-24) 
Ei opetusta Pääsiäispyhinä pe 7.4., su 9.4. ja ma 
10.4. eikä Vappuna ma 1.5. Huom: eduskunta-
vaalit ovat su 2.4. eikä äänestyspaikkojen kiin-
teistöissä voi pitää opetusta. Ei myöskään ennak-
koäänestyspaikoissa edellisellä viikolla. 

Kevätkauden käytännöistä Petäjässä 
Meillä on Hämeenkyrössä liki neljäkymmentä 
uutta opettajaa ja lähes tuhat uutta kurssilaista, 
joten on varmasti hyvä kertoa Petäjän vuoden-
vaihteen käytännöistä. 
Ilmoittautuminen: Koko vuoden kurssilla ei tar-
vitse ilmoittautua keväälle erikseen. Ilmoittautu-
minen kevätkauden kursseille alkoi jo elokuussa, 
mutta ehtii sinne vielä vuodenvaihteessakin. 
Peruuntuminen ja keskeytyminen: Toimisto 
tarkistaa ilmoittautumismäärät ennen kurssin al-
kua ja peruuttaa liian pienet ryhmät.  
Toimisto tarkistaa syyskauden päätyttyä kurssien 
läsnäolotilanteet ja keskeyttää liian pieniksi kuih-
tuneet ryhmät joulutauolta. 
Jos kurssilainen ei halua jatkaa koko vuoden 
kestävällä kurssilla enää kevätkaudella, hän voi 
ilmoittautumisen perua toimistoon to 5.1.2023? 
mennessä ja välttyy kevään kurssimaksusta. 
Tiedottaminen: Kevään kurssitiedot näkyvät jo 
nyt netissä https://uusi.opistopalvelut.fi/petaja. 
Listalle voi loppusyksyllä tulla vielä uuttakin tar-
jontaa. Kevään kursseista on lehti-ilmoitukset  
• UutisOivassa To 30.11. 
• Ylä-Satakunnassa Ke 28.12.  
• Kankaanpään Seudussa To 29.12. 
Lehti-ilmoituksista tehdään myös A3-julisteet, 
jotka saa opiston nettisivulta ja toimistoista. 
Kevätkauden alkamisesta ei ilmoiteta erikseen 
henkilökohtaisesti. 
Toimisto lähettää ryhmätekstiviestit kurssin pe-
ruutuksesta ja keskeytyksestä sille ilmoittautu-
neille sekä sen opettajalle. 

Toimisto tiedottaa 
Parkanon toimisto on suljettu 28.11.-2.12. Väkeä 
pyydetään asioimaan Kankaanpään tai Hämeen-
kyrön toimistoihin. Papereita voi toki jättää Parka-
non toimiston postilaatikkoon. 
Toimisto muistuttaa täyttämään päiväkirjat ajan 
tasalle. Kirjaa siihen läsnäolot ja tuntien aiheet. 
Tee syyskauden matkalaskut ajoissa. Tunnus jär-
jestelmään sulkeutuu työsopimuksen päättymis-
päivänä eli syksyn viimeisen ryhmän viimeisenä 
kokoontumispäivänä. 

Onneks olkoon Tarja! 
Kirjansidonnan opettajamme Tarja Rajakangas 
sai merkittävän tunnustuksen, kun Tasavallan 
Presidentin puoliso Jenni Haukio valitsi hänet tä-
män vuoden Taito-Finlandia -palkinnon voitta-
jaksi.  Palkinnon saaja julistettiin Suomen Käden-
taidot -messuilla 18.11. 

Muutoksia matkakorvauksiin 
Uusi OVTES toi ison heikennyksen matkakor-
vausten omavastuuosuuteen. Aiemman 12 km:n 
sijasta korvauksia aletaan maksaa vasta yli 40 
km päivässä ylittäviltä työmatkoilta. 
SASKY:ssä päätettiin kuitenkin maksaa kansa-
laisopiston matkakorvaukset aiemmalla tasolla 
vielä syyskauden ajan. Nyt tämä siirtymäaika on 
päättymässä. Vuoden 2023 alusta tehdyistä mat-
koista maksetaan matkakorvaus omavastuu-
osuudella 40 km / päivä. 
Verohallinto päätti 16.11. ensi vuoden korvausta-
sosta. Polttoaineiden hintojen nousun vuoksi kor-
vaus oman auton käytöstä nousee seitsemän 
senttiä ja on 1.1.2023 alkaen 0,53 e/km.  
Tarkemmat tiedot verohallinnon nettisivulta. 

Hämeenkyrön apulaisrehtorin valinta 
Hämeenkyrön opiston rehtori Pirkko Pilvinen 
siirtyy ansaituille eläkepäiville ennen vuodenvaih-
detta. Häneltä vapautuviin tehtäviin ollaan valit-
semassa uutta henkilöä osa-aikaisen apulaisreh-
torin virkaan. Hakuaika päättyi 28.11. ja hake-
muksia tuli viisi. Haastattelut ja valinta tehdään it-
senäisyyspäivän jälkeen, jotta tehtävän hoito voi 
alkaa heti vuodenvaihteen jälkeen. 

Hyvää joulunaikaa 
Olli Ruohomäki  

https://uusi.opistopalvelut.fi/petaja
https://www.kadentaidot.fi/fi/taito-finlandia/
https://www.kadentaidot.fi/fi/taito-finlandia/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-paatos-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2023/
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