Otamme toimistoissa vastaan Tyky-kuntoseteleitä, Smartum-liikuntaseteleitä sekä
Smartum-kulttuuriseteleitä.

Palkanlaskenta viestittää, että 15. päivän
maksuun menevien paperien on oltava heillä
kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Opiskelijoita voisi muistutella, että ne, jotka
aikovat kurssimaksunsa näillä seteleillä suorittaa, tulisivat toimistolle tekemään sen pe
10.10. mennessä. Tällöin asia saadaan kuitata pois ennen syyskauden laskutusta.

Tuokaa siis tuntimuutoslomakkeet toimistolle kuukauden 28. päivään mennessä, jotta
muutokset ehditään syöttää systeemiin ja paperit toimittaa maapostissa Sastamalaan.

Matkalaskujärjestelmästä tuli käyttöön uusi
versio, joka näyttää nätimmältä mutta toimii
aika lailla samoin kuin edellinenkin. Osoite
kuitenkin muuttui, joten laittakaa tämä uusi
talteen ja poistakaa vanha suosikeistanne.
https://travel.aditrocloud.com/fi_travel_satu
Ongelmatilanteissa ota suoraan yhteyttä systeemin pääkäyttäjään, puh. 040 138 1780 tai
sähköpostitse tarja.alanen(at)satuoy.fi

Jos et ole vielä ehtinyt tuoda työsopimusta
allekirjoitettuna ja päiväkirjoja kopioitaviksi
toimistoihin, hoidappa asia lähiaikoina.

Turun filharmoninen orkesteri on käynnistänyt maailmanlaajuisen kilpailun lapsille ”Fairy
Tale”. Lapset kutsutaan kuvittamaan oma
unelmiensa maailma Jean Sibeliuksen En
saga (Satu) -sävelrunon innoittamana. Kilpailuun voivat osallistua 0–12-vuotiaat lapset
ympäri maailman. Osallistumisaikaa on lauantaihin 15.11.2014 saakka. Lisätietoa netistä www.tfo225.fi/fairytale?language=fi.
Kilpailutöistä kootaan näyttelyt nettiin sekä
Turun konserttitaloon. Jury valitsee viisi teosta, joiden tekijät kutsutaan kansainväliseen
lastentapahtumaan Turun konserttitalolle
maaliskuussa 2015 ja heille myönnetään stipendi taideopintoihin. Fairy Tale -kilpailu juhlistaa sekä Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuotta että Turun filharmonisen orkesterin
225-vuotisjuhlavuotta 2015.

Tämähän ei vaikuta mitenkään normaaliin
kurssisuunnitelmien mukaiseen palkanmaksuun, eli vain tuntimuutoslomakkeisiin.

Pientä tai isoa mikrotukea tarvittaessa ota
ensisijaisesti yhteyttä Satu Oy:n helpdeskiin
puhelimella 040 828 7315 tai sähköpostilla
helpdesk(at)satuoy.fi.

Järjestämme yhdessä MLL Kankaanpään ja
Sataedun lähihoitajaopiskelijoiden kanssa
koko perheen ulkoilutapahtuman lauantaina
4.10. klo 10-14.
Päivän aktiviteettina on geokätköily. Tämä
nykyaikainen aarteenetsintä on mukavaa yhteistä puuhaa lapsille ja aikuisille. Se sopii
niin rauhassa patikointiin ja pyöräilyyn kuin
kilpailuhenkiseen radan kiertämiseenkin. Lähimmät kätköt on piilotettu kävelyetäisyydelle
Kankaanpään keskustaajamaan, muutama
pyörämatkan päähän ja kauimmaiset autolla
haettaviksi.
Ohjeet, kätköjen koordinaatit ja kätkökuvaukset jaetaan päivän alussa Petäjä-opistolla.
Lähihoitajaopiskelijat leikittävät lapsia ohjeistamisen aikana. Iltapäivällä MLL Kankaanpää tarjoaa pientä välipalaa.
Laita päivä perheen kalenteriin ja katso lisätiedot petaja.lpkky.fi/dynamic/1/116.html

Hyvää vauhtia syksyynne
toivoo Petäjän toimistoväki

