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Ville Hämeenkyrön apulaisrehtoriksi 
Hämeenkyröstä eläkkeelle jääneen apulaisrehtori 
Pirkko Pilvisen töitä jatkamaan haettiin SASKYn 
sisäisellä haulla uutta henkilöä. Hakijoita oli kaik-
kiaan viisi, joista neljä haastateltiin. Haastattelu-
ryhmään kuuluivat Heidi Reko, Pirkko Pilvinen, 
Olli Ruohomäki, Raisa Rasku ja Pekka Simberg.  
Haastatteluryhmän näkemys valittavasta haki-
jasta oli yksimielinen. Virkaan valittiin Ylä-Sata-
kunnan musiikkiopiston lyömäsoitinopettaja Ville 
Koppanen ja varalle valittiin Petäjä-opiston kuva-
taideopettaja Kristiina Heimonen. Onnea valituille 
ja kiitos kaikille hakijoille. 
Ville toimii Hämeenkyrön toimipisteen apulaisreh-
torina 40 %:n työajalla ja jatkaa myös lyömäsoi-
tinopettajan töitä Ylä-Satakunnan musiikkiopis-
tossa, jossa on opettanut vuodesta 2011.  
– Ajattelen, että kansalaisopisto on olemassa 
paikallisia oppijoita ja yhteisöjä varten. Apulais-
rehtorina yksi tavoitteistani on saada opettajat 
loistamaan. Uskon yhteistyön voimaan ja avoi-
muuden kulttuuriin. 
Näin alkuun itselläni varmasti eniten aikaa kuluu 
uuden oppimiseen ja käytänteiden omaksumi-
seen. Olen varma, että myöhemmin pääsemme 
yhdessä kehittämään toimintaamme. 
Villen sähköposti on ville.koppanen(at)sasky.fi ja 
uusi työnumero 040 640 5680. Miehen tavoittaa 
Hämeenkyrön Iisakin toimistolta näinä aikoina: 

• ma klo 10–12 
• ke klo 8–15.30 
• to klo 8–14 

Matkakorvausasia  
Uusi OVTES pienensi kansalaisopiston tuntiopet-
tajien matkakorvauksia. SASKY päätti kuitenkin 
pitää korvaukset ennallaan vielä syyskauden 
ajan. Työnantaja maksoi siis valtakunnallisesti 
sovitun tason yli. Tämä siirtymäkausi päättyi nyt 
vuodenvaihteessa. 
1.1.2023 alkaen tehdyistä matkoista maksetaan 
korvausta päivässä vain 40 km ylittävältä osalta. 
Vähentäkää siis laskua tehdessä siis omavastuu-
osa 40 km per päivä ja kirjoittakaa selitteeseen 
esim. ”vähennetty 40 km” 
Tiedoksi samalla, että vuoden 2023 matkakor-
vausten yksikköhintaa korotettiin polttoaineen 
hintojen nousun vuoksi. Oman auton käytöstä 
saa nyt 0,53 e/km. Korotusta aiemmasta on seit-
semän senttiä. Tarkemmin Verohallinnon sivulta. 

Kevään 2023 aikataulu 
• Kansalaisopiston kevätkausi 9.1.-8.4.2023 
• Talviloma Kpä-Pom 20.-26.2. (vk 8) 
• Talviloma Hkr-Kar-Kih-Pno 27.2.-5.3. (vk 9) 
• Taiteen perusopetuksen kevätkausi alkaa ma 

9.1.2023. ma-ryhmät päättyvät 8.5. (vk 19) ja 
ti-to -ryhmät 25.-27.4. (vk 17) 

• Kesäkurssit 5.-9.6. ja 12.-16.6. (vk 23-24) 
Löydät kevätkauden kalenterin taulukkoversiona 
nettisivultamme sasky.fi/petaja/opettajalle. 

Vuoden 2023 verokortti 
Tuntiopettajia pyydetään toimittamaan vuoden 
2023 verokortti toimistoon tammikuun aikana. 
Sähköisen version voi laittaa sähköpostilla ja pa-
perisen voi myös jättää toimiston postilaatikkoon. 

Varautuminen sähkökatkoihin 
Petäjä-opiston opintoryhmät eivät kokoonnu säh-
kökatkosten aikana. Kyseessä on opistosta johtu-
maton poikkeustila, minkä aikana toimintaa ei ole 
mielekästä eikä turvallista järjestää.  
Ennakolta ilmoitetun sähkökatkon tapauk-
sessa kokoontumiskerta peruutetaan ennakolta. 
Asiasta ilmoitetaan ryhmätekstarilla kurssin osal-
listujille ja opettajalle. 
Yllättävän sähkökatkon tapahtuessa toiminta 
keskeytetään ja sähkön palautumista odotellaan 
rauhassa paikoillaan. Jos näin ei tapahdu esim. 
15 minuutin kuluessa, kokoontumiskerta keskey-
tetään ja osallistujat voivat poistua. Osallistujia 
kuljettaville tiedoksi, että sähkökatkon sattuessa 
kyydittävää kannattaa lähteä hakemaan.  
Sähkökatkon aikana opiston ei valitettavasti ole 
mahdollista lähettää ryhmäviestejä.   
Yllättävän sähkökatkon tapahtuessa taiteen pe-
rusopetuksen opettaja vastaa oppilaistaan siihen 
asti, kunnes heidät haetaan tai tunti päättyy. Las-
ten huoltajia pyydetään ilmoittamaan opettajalle, 
saako oppilas poistua omatoimisesti.  
Hyvää varautumista on tutkia jo etukäteen, onko 
puhelimessa lampputoimintoa. Jos ei ole, siihen 
kannattaa ladata taskulamppu-äppi. Vaihtoehto 
on pitää mukana pientä taskulamppua. Se on eri-
tyisen hyödyllinen opetuspisteissä, mihin on 
kulku portaikon tai monen välioven kautta.  
Tilannetietoa katkoksista saa Energiateollisuuden 
infosivulta sahkokatkokartta.fi ja viestipalvelu 
Twitteristä twitter.com/sahkokatko1. Varautumis-
ohjeita pidempiin katkoksiin on Fingridin sivulla. 
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