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Uudet nettisivut






Saskyllä ja Lpkky:llä oli koko viime vuoden
erilliset nettisivut, mutta nyt on avattu uusi
yhteinen sivusto osoitteessa sasky.fi.

Ma 12.1. kevätkausi alkaa
Ma-Su 16.-22.2. Talviloma Hon & Pom
Ma-Su 23.2-1.3. Talviloma Par, Kih & Kpä
Pe 17.4. kevätkausi päättyy (taiteen perusopetusta lukuun ottamatta)

Parkanoon lisää toimistopäiviä
Parkanon toimiston aukioloajat muuttuvat ja
tällä kertaa vielä parempaan suuntaan. Toimisto on avoinna 7.1. alkaen neljänä päivänä
viikosta eli ti-pe kello 9-15.

Palkanlaskenta tiedottaa
Palkkalaskenta saa uudet, helmikuun alusta voimaan tulevat ennakonpidätystiedot sähköisesti
suoraan verottajalta. Tammikuun ennakonpidätys
tehdään vielä joulukuun prosenteilla. Jatkossa
verokortti tarvitsee toimittaa vain silloin kun:






kyseessä on muutosverokortti
haluat pidätyksen verokortin B-vaihtoehdon
mukaisesti (yhden tulorajan ennakonpidätys)
haluat korottaa verokortin pidätysprosenttia,
jolloin uusi, korotettu ennakonpidätysprosentti
merkitään verokorttiin
palvelussuhteesi alkaa 15.1.2015 jälkeen
(verokortin suorasiirtopyynnön jälkeen).

Käyttöluvat kuntoon
SatuOy haluaa sähköisten palvelujen käyttäjiltä allekirjoitetut käyttöluvat. Lomakkeelle
täytetään oma tiedot ja rastitetaan mitä palveluita käyttää. Samalla saa käyttösäännöt.
Tärkein palvelu on sähköisten matkalaskujen
järjestelmä Travel, joka ihan oikeasti helpottaa elämää. Niiden opettajien, joilta ei vielä
syksyllä saatu lomaketta kerättyä ja tietysti
niiden, jotka aloittavat vasta keväällä lupalappuja täytellään nyt tammikuussa.

Opistomme suora nettiosoite muuttui samalla
ja nyt se on sasky.fi/petaja. Sisältö on aika
lailla ennallaan, vähän vain karsittiin vanhimpia juttuja. Samalla saatiin visuaalinen ilme
tuoreempi ja navigointi löytyy nyt vasemmasta reunasta. Käy katsomassa ja anna palautetta mitä vielä säätää.
Vanhat sivumme osoitteessa petaja.lpkky.fi
ovat olemassa maaliskuun loppuun, mutta
niitä ei kyllä enää päivitetä. Uudet jutut löytää
siis uudesta paikasta. Muutos ei vaikuta muihin sähköisiin palveluihin, mutta yhdessä jos
toisessa paperissa on vielä se vanha osoite.

Kankaanpään toimistopalvelut
Kevät ei ala hyvin siinä mielessä, että joudumme pitämään Kankaanpään toimiston
suljettu 15.1. saakka. Älkää siis ihmetelkö,
kun puhelut ohjautuvat Kaijalle Parkanoon ja
ovi on säpissä. Ollin tavoittaa parhaiten sähköpostilla ja puhelimella.

Päiväkirjoja odotellessa
Muutamat opettajat, joiden kurssit alkavat
heti lukukauden alussa saattavat joutua aloittamaan kevätkauden ilman päiväkirjaa.
Ohje on laittaa aloituskerralla nimilista kiertämään kussakin ryhmässä. Kun päiväkirjat on
saatu toimitettua, opettaja kopioi läsnäolomerkinnät näistä nimilistoista. Hyvä neuvo
monen kurssin opettajalle on laittaa kurssin
nimi ja kokoontumiskerran päivämäärä kuhunkin nimilistaan, jottei niissä ihan sekoa.

Kevään uudet kurssit -juliste
Kevään uusista kursseista oli isot ilmoitukset
vuodenvaihteen Seudussa ja Ylärissä. Voit
myös ladata lakanan nettisivultamme tai hakea sen valmiiksi A3-kokoon tulostettuna toimistolta. Jos joku haluaa laittaa vaikka opetuspaikan ilmoitustaululle tai tyrkylle ryhmään
niin leviäisi tieto vieläkin paremmin..

Kevättä käyntiin polkaisten
Petäjän toimistoväki

